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REGLAMENT GENERAL 2022/23 
 

 

Els documents oficials que serviran de suport a totes les competicions dutes a terme en el decurs 
de la temporada de referència en el marc d’actuació de la Federació Catalana de Voleibol (en 
endavant FCVB) són els anomenats "NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN" i "REGLAMENTO DE 
ENCUENTROS Y COMPETICIONES" de la Real Federación Española de Voleibol (en endavant 
RFEVB) en els seus diversos apartats, i amb les adequacions recollides en els nostres Reglament 
General, Reglament de competició i Normes de Competició. 
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1. AUTORITZACIONS FEDERATIVES 

1.1  L’autorització federativa emesa per la FCVB, o per la RFEVB si s’escau, i els documents 
oficials citats en aquest apartat, són els únics reconeguts per garantir l’afiliació d’una 
persona física a un club, l’assistència mèdica esportiva i la seva inscripció en l’acta de 
partit en el marc de la FCVb. 

1.2  A les competicions catalanes no s’admet cap llicència que no sigui l’autorització 
federativa emesa per la FCVb (o per la RFEVB si s’escau). 

1.3  S’entenen per tant excloses d’aquesta definició totes les competicions de qualsevol 
característica o modalitat de voleibol que no hagin estat autoritzades expressament per a 
la FCVB mitjançant la tramitació de les pertinents autoritzacions i/o llicències federatives. 
La FCVB es reserva el dret de denunciar a l’autoritat competent l’edició de competicions 
o tornejos de voleibol que no disposin d’aquesta autorització, aplicant les sancions 
econòmiques als clubs promotors en la mida que es consideri oportuna. 

1.4  No poden ser admeses a tràmit les sol·licituds d’autorització Federativa de jugadors, 
tècnics, directius, auxiliars i col·legiats sense la documentació corresponent al tràmit i la 
petició d’afiliació a la mútua esportiva corresponent. 

1.5  Al menys deu dies abans del inici de la competició, cada equip haurà de tenir tramitada 
l’autorització d’aquell equip, per tal de poder alinear-se, amb un mínim de 8 jugadors/es i 
un màxim de 16 llicències, un entrenador amb la titulació suficient, excepte que les 
normes especifiques de la competició assenyalin un altre número diferent. La petició de 
tramitació del mínim exigit fora d’aquest termini serà sancionada amb al quantitat de 
5,00 € cada jugador/a al dia. 

1.6  Per poder tramitar una llicència la documentació ha d'arribar, entre setmana, abans de 
les 13:30 del dijous. No es tramitarà cap mena de llicència fora de l'horari anterior, en 
divendres o el dia abans d'una festivitat. 

1.7 Un jugador/a, que hagi tramitat llicència per un equip ‘filial’ per a disputar una fase de 
Promoció/Permanència, d’inici previ al Campionat de Catalunya de la categoria en 
qüestió, no podrà participar en l’equip ‘A’ de la mateixa entitat fins que no hagi finalitzat 
la primera volta de la primera fase del campionat. 

1.8 El jugador/a que hagi participat en una fase de Promoció/Permanència, d’inici previ al 
Campionat de Catalunya de la categoria en qüestió, no podrà tramitar una baixa de 
l’equip abans de 2 mesos de la data de celebració de la fase. 

1.9  Per a poder participar en un encontre s’haurà de presentar l’autorització Federativa i els 
documents oficials d’identificació. La FCVb queda exempta de qualsevol responsabilitat 
en cas d’accident si es demostra alguna falsedat en les dades exposades per la persona 
que, en representació del club participant, es responsabilitzi de l’acte, assumint el Club 
plenament totes i cadascuna de les responsabilitat civils i subsidiàries a que aquesta 
falsedat donés lloc. 
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1.10 Dintre de la mateixa temporada es podrà tramitar autorització federativa/llicència de 
vòlei platja per un club diferent a la tramitada per vòlei pista. 

1.11 No hi ha límit de tramitació de llicències de jugadors estrangers a cap competició d’àmbit 
català. 

2. REPRESENTANTS DE CLUB 

2.1 Els únics representants dels clubs i entitats per a les relacions amb la Federació Catalana 
són el President/a i el Delegat/da anomenat pel club que hi consti a la Fitxa d’inscripció 
de Club per a la temporada corresponent. Únicament seran admeses les comunicacions i 
tramitacions que efectuïn aquest representants als diferents estaments de la Federació 
per via escrita, fax, correu electrònic tramés per l’adreça que hi consti a la Fitxa 
d’inscripció de Club, llevat dels casos concrets on hi sigui obligatòria la presentació de 
documents originals. 

2.2  A la fitxa d’inscripció de cada equip es podrà posar un interlocutor directe responsable 
d’aquella competició que es farà garant de les informacions transmeses al club 
mitjançant aquest canal. 

2.3  La FCVB es reserva el dret a facilitar o denegar qualsevol tipus d’informació que no sigui 
demanada per l’esmentat delegat/representant o per la mateixa entitat per via oficial 
amb l’objectiu de garantir els drets dels seus afiliats. 

2.4  A caràcter general no es consideraran les peticions o comunicacions que arribin a la 
federació per persones, contactes o direccions no enregistrades al directori de la FCVb. 
Tampoc es consideraran els missatges, correus o comunicacions efectuades amb 
remitent ocult o no clarament identificat. 

3. DELS ENTRENADORS 

3.1 TITULACIONS I LLICÈNCIA 
 

3.1.1 Les titulacions mínimes exigides són les següents : 

Superlliga, Superlliga-2, Lliga FEV i Primera Divisió Estatal   Nivell III 

Primera Catalana , Segona Catalana i Juvenil Primera Divisió   Nivell II  

Tercera Catalana, Júnior, Juvenils Segona i Tercera Divisió, Cadets i Infantils  Nivell I 

3.1.2 En cap cas es permet la direcció de l’equip en pista a un tècnic que no acrediti la 
possessió de la titulació exigida per a la competició corresponent. 

3.1.3 Per a la tramitació de la seva llicència com a entrenador, exercint dins del territori català, 
qualsevol entrenador, independentment de la titulació aconseguida, haurà d’acreditar 
la voluntat de vetllar per a la seva formació amb el compromís de participar en els 
cursos i clínics que la FCVb organitza al llarg de la temporada esportiva. A tal efecte 
l’entrenador que vulgui exercir en el territori català haurà d’ingressar la quantitat de 
30,00 € en concepte de formació a la seu de la FCVb com a fiançament pels cursos i/o 
clínics als quals vulgui participar. El pagament d’aquest import serà considerat com a 
imprescindible per a la tramitació de les llicències d’entrenadors. 
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3.1.4 Per la temporada 2022/23, el fet de poder dirigir equips a la primera divisió de les 
categories on hi hagi més d’una divisió, a partir de la infantil, podrà estar condicionat a 
la participació en almenys dues activitats formatives. Aquesta formació podrà realitzar-
se a l’Escola Catalana d’Entrenadors, així com a d’altres centres oficials, altres 
federacions esportives nacionals o internacionals, etc. 

3.1.4.1 En aquelles activitats on no quedi clara la relació del curs amb el voleibol o amb el 
món de l’esport, l’entrenador/a podrà demanar l’homologació prèvia mitjançant 
escrit adreçat a l’Àrea Tècnica de la FCVB, per tal de conèixer si li servirà dins del 
mínim de formació requerit. 

 

3.1.4.2 Els clubs podran homologar a la FCVb la formació que realitzin ells mateixos als seus 
entrenadors, sempre i que sigui prèviament a la seva realització i compleixin , com a 
mínim, amb els següents requisits: 

-Que el/ els ponent/s disposin de titulació Nivell III (mínim) de voleibol o equivalent 

-Que la formació sigui oberta a tots/es els /les entrenadors/es de Catalunya 

-Que sigui gratuïta per als tècnics que pertanyen a l’Escola Catalana d’Entrenadors 

3.1.4.3 La FCVB podrà establir una compensació econòmica al club convocant de la 
formació, dins els criteris d’ajut a clubs de la pròpia FCVB. 

3.1.4.4 En el cas de que es decideixi no homologar una activitat formativa, es comunicarà 
amb resolució motivada de les causes de la no homologació. 

3.1.4.5 Excepcionalment, el tècnic que no hagi complert amb la formació continua requerida 
anualment, podrà sol·licitar autorització excepcional a la FCVb per exercir a les 
primeres divisions femenines, que haurà de ser aprovada per la Junta Directiva de la 
FCVB. 

3.1.5 Tots els clubs, per ser admesa la inscripció dels seus equips, han d’inscriure un tècnic 
titulat del nivell exigit per aquest reglament i que es correspongui amb el de la màxima 
competició en què un o varis equips del club hi participin. 

3.1.6 Un entrenador amb l’autorització federativa tramitada per a un club pot dirigir qualsevol 
dels equips de l’entitat, sempre que la seva titulació no sigui inferior a la exigida per la 
competició en què l’equip participa. 

3.1.7 Un tècnic titulat, sigui quin sigui el seu nivell, i proveït de la corresponent autorització per 
a un club, pot actuar com a segon en qualsevol dels equips de l’entitat, amb les 
limitacions que el reglament li imposi. 

3.1.8 L’àrea tècnica podrà autoritzar, dins del seu àmbit de competència, l’actuació 
d’entrenadors sense titulació o amb titulació inferior a la necessària per a la competició 
corresponent, prèvia petició del Club i de l’interessat i amb el compromís de realitzar el 
següent curs del nivell corresponent, fent el pagament per avançat del mateix i tramitar 
la corresponent autorització federativa. 

3.1.9 L’Àrea tècnica de la FCVb pot autoritzar que un entrenador pugui dirigir equips de clubs 
diferents, un com a Entrenador i l’altre com a Tècnic Assimilat (punt 4 d’aquest 
Reglament) 
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3.1.10 No necessiten el trànsfert els tècnics estrangers adscrits als clubs afiliats, sigui quina sigui 
la competició en què participin, però sí que han de convalidar la seva titulació amb la 
de la competició a la qual han de participar-hi. 

3.1.11 L’entrenador que dirigeixi un partit sense titulació o autorització corresponent, sense 
llicència o mentre es trobin en suspensió d’aquesta, serà sancionat amb la suspensió de 
la llicència i/o autorització expedida per la temporada en vigor. El club representat serà 
sancionat amb 120,00€ la primera vegada, i amb 300,00 € la segona i següents. 

4. TÈCNIC ASSIMILAT 

4.1 Un tècnic autoritzat explícitament per la FCVB, titulat i que compleixi amb les exigències 
necessàries per ser tècnic assimilat, podrà sol·licitar poder dirigir un número d’equips 
limitat només per les normes exposades en els següents apartats: 

4.1.1 haver complert la temporada anterior amb les exigències de formació contínua 
establertes per la FCVB. 

4.1.2 És condició indispensable per a la tramitació de la llicència de tècnic assimilat, que en cap 
cas, dos dels equips per als quals demana l’habilitació, formin part de la mateixa 
competició (divisió, categoria i sexe). 

4.1.3 Els entrenadors que s’acollin a la figura del tècnic assimilat només podran inscriure’s en 
acta, als partits que disputin els equips per als quals han estat habilitats. La inscripció 
d’un entrenador amb llicència de tècnic assimilat en equips per als que no ha estat 
habilitat correspon a dirigir sense llicència. 

4.1.4 En el cas que els equips amb tècnics assimilats es classifiquessin per a competicions 
estatals (RFEVB), els entrenadors hauran de complir amb la normativa que s’estableixi 
per part de la RFEVB. 

4.2 La llicència de tècnic assimilat permetrà dirigir exclusivament equips de la categoria 
corresponent a la seva titulació com a entrenador. 

4.3 Els Tècnics Assimilats que dirigeixin un partit sense llicència, en suspensió de la mateixa, o 
sense la titulació idònia per dirigir un equip, seran sancionats amb la suspensió de la 
llicència i/o autorització expedida per la temporada en vigor. El club representat serà 
sancionat amb 120,00€ la primera vegada, i amb 300,00 € la segona i següents. 

5. ALTRES TÈCNICS I DELEGATS D’EQUIP 

5.1 Tot club té dret a tramitar autoritzacions federatives per als directius o auxiliars que 
estimi oportuns per tal de cobrir les actuacions de delegat d’equip, delegat de camp, 
metge, fisioterapeuta, psicòleg, preparador físic o massatgista. 

5.2 El delegat de camp és a les ordres del primer col·legiat i s’ha d’estar assegut en el lloc 
situat entre la taula d’anotadors i la banqueta que hi ha a la dreta d’aquesta. 

5.3  El delegat d’equip, com a figura administrativa/acompanyant de l’equip s’asseurà en una 
cadira al costat de l’àrea de càstig o be a la taula d’anotadors. 

5.4  A la banqueta reservada als equips tan sols poden estar-hi el metge i el fisioterapeuta o 
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massatgista, sempre que tots estiguin en possessió de l’autorització oficial i degudament 
acreditats davant l’equip arbitral abans del inici de l’encontre. 

5.5  Les autoritzacions federatives per a metges, fisioterapeutes i massatgistes i preparadors 
físics tan sols es poden tramitar amb l’acreditació prèvia d’estar en possessió de titulació 
oficial reconeguda. 

5.6  La inscripció en acta d’un “altre tècnic/delegat” sense la llicència idònia, o d’un “altre 
tècnic/delegat” que es trobi en suspensió de llicència seran sancionats amb la pèrdua 
dels partits dirigits i la suspensió de la llicència i/o autorització expedida per la temporada 
en vigor. El club representat serà sancionat amb 50,00 € la primera vegada, i amb 
100,00€ la segona i següents. 

6. DELEGATS FEDERATIUS 

6.1  Tot club té dret a sol·licitar la presència d’un delegat federatiu en un partit i haurà 
d’assumir les despeses que li corresponguin. 

6.2  A les competicions en les que la FCVB, a proposta de l’Àrea Tècnica, consideri adient 
enviar un delegat federatiu, les despeses d’aquest es repartiran a parts iguals entre els 
equips participants en la competició. 

7. DELS JUGADORS 

7.1 VINCULACIÓ JUGADOR/A – CLUB 

Aquest apartat regula el vincle que s’estableix entre el club o entitat que, mitjançant la 
seva estructura de promoció capta integrants pel voleibol federat, i els seus jugadors/es. 

 

7.1.1 VINCLE D’ORIGEN 

Tot jugador que signi la primera llicència federada amb un club o entitat de voleibol 
català instaurarà un vincle de pertinència amb el club que s’anomenarà “vincle 
d’origen”. El vincle d’origen certifica la captació i la propietat dels drets esportius del 
jugador/a per part de l’entitat captadora i es prorrogarà automàticament cada any fins 
al final de la seva etapa Juvenil. Aquest vincle es podrà dissoldre únicament amb les 
excepcions indicades i el compliment de la darrera temporada juvenil. 

 

7.1.2 DISSOLUCIÓ DEL VINCLE 

La dissolució de la vinculació es podrà produir per les següents situacions tipificades: 

A) Dissolució del club o entitat depositària del vincle d’origen. 
B) Pèrdua de les condicions d’esportista federat en la temporada esportiva anterior a 

la vigent. 

C) Impossibilitat o renúncia per part de l’entitat propietària del vincle d’origen de 
competir en la categoria federada corresponent a l’edat natural del jugador/a o en 
la immediatament superior com a requalificat. 

D) Canvi de residència del jugador/a (superior a 50 Km de la residència originària). 
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E) Mitjançant el pagament de la quota corresponent dels drets de captació al club 
que els ostenti, i de les despeses federatives de tramitació d’alta i baixa segons els 
barems indicats a continuació: 

 

1r jugador que passa del club “A” al club “B”, entenent com a “club A” del que surt 
el jugador/a i el “club B” el que el rep: 
 

Import com a compensació dels drets de captació pel club A: 700€  
Import de despeses de tramitació a pagar a la FCVb:   100€  

    Total: 800€ 

 

2n Jugador/a que passa del club “A” al mateix club “B”: 
 

Import com a compensació dels drets de captació pel club A: 900€  
Import de despeses de tramitació a pagar a la FCVb:   100€  

   Total: 1000€ 

 

3r Jugador/a i següents que passen del club “A” al mateix club “B”: 
 

Import com a compensació dels drets de captació pel club A: 1300€  
Import de despeses de tramitació a pagar a la FCVb:     100€  

    Total: 1400€ 

 

7.1.2.1 La tramitació de la llicència del jugador/a amb el nou club genera automàticament 
l’obligació a compensar el club depositari del vincle d’origen. 

7.1.2.2 El club d’origen podrà renunciar al pagament del dret mitjançant un acord signat pels 
dos clubs que reculli, entre altres, aquesta renúncia. 

7.1.2.3 El vincle d’origen és un import que abonen els clubs, no és un import exigible als 
jugadors ni als familiars de l’esportista. 

7.1.3 CESSIÓ TEMPORAL DEL VINCLE 

7.1.3.1 Les entitats interessades podran acordar un canvi temporal de llicència del jugador/a 
cap a un altre club o entitat mantenint la propietat del vincle d’origen.  

7.1.3.2 La cessió temporal haurà de ser documentada amb un acord per escrit entre les 
entitats (cedent i receptora). 

7.1.3.3 La cessió s’haurà de renovar cada temporada per un màxim de dues temporades 
esportives. A la finalització de les 2 temporades el/la jugador/a podrà optar per 
reicorporar.se a l’entitat cedent que manté el vincle d’origen o quedar-se al club de 
destí utilitzant una de les modalitats de dissolució anteriorment especificades.  

 



 

 
 

 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797 

8 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è-C 
08003  BARCELONA 
Tel: 93.268 41 77 

Fax: 93.268 23 36 

 

7.2 RE-QUALIFICACIÓ DE JUGADORS/RES 

 

7.2.1 Tots els clubs disposen de la possibilitat de re-qualificar per una temporada 4 jugadors/es 
a una categoria immediatament superior a la que pertanyin per edat natural. En aquest 
cas aquests jugadors/es han de participar tota la temporada amb l’equip de la seva 
nova categoria i no poden fer-ho en encontres de la seva categoria per edat natural a 
nivell de club, però si a nivell de seleccions. A les últimes competicions Sèniors, Juvenils, 
Cadets i infantils aquesta requalificació no té límit de jugadors/es. Exclusivament per la 
temporada 2021/22, es permetrà requalificar a jugadors/es juvenils com a sènior en el 
cas que l'entitat no disposi d'equip júnior. 

7.2.2  En el cas de canvi de Club durant la temporada o inexistència d’equip inferior, la fitxa 
en categories superiors no serà considerada com a requalificació del jugador/a. Els 
jugadors/es en aquesta condició podran participar a la competició de la seva categoria 
per edat natural sempre i quan es respectin els terminis fixats per les bases de 
competició. 

 

7.3 AUTORITZACIONS ESCOLARS 

 

7.3.1  No s’admeten a la competició federada jugadors/es amb llicència escolar, amb 
excepció d’aquells casos en que s’autoritzi prèviament per l’Àrea Técnica de la FCVb la 
participació d’aquests jugadors/es. Amb la sol·licitud d’autorització el club demanant 
haurà d’aportar documentació que certifiqui la subscripció de la mútua esportiva per 
cadascú d’ells/es. 

7.3.2  La sol·licitud d’autorització s’haurà de tramitar amb un mínim de 72 abans del partit en 
que es vulgui alinear el jugador. Per l’alineació es precisa autorització escrita de l’Àrea 
Tècnica de la FCVb i el pagament de 20,00 € de taxa federativa per a cada llicència 
autoritzada (per tal de cobrir l’assegurança mèdica que no està inclosa en la llicència 
escolar). 

7.3.3 La tramitació de l’autorització escolar estarà vinculada a les dates límit de tramitació de 
llicència indicades al punt 4.2 de les Normes de Competició. 

8. DE LES COMPETICIONS 

8.1 VACANTS 

8.1.1 Complert el termini d’inscripció, partint de les potestats que li són pròpies, la FCVb es 
reserva el dret de cobrir les vacants que en cada competició poguessin produir-se 
abans de l’inici de les competicions, per tal de garantir el millor desenvolupament. 

8.1.2 Per cobrir les vacants es tindrà en compte i per ordre: 

A) Als equips participants en la fase final de la fase de permanència/ascens a la 
categoria on el produeix la vacant si es disputés, que no hagin ocupat alguna de les 
places d’ascens disponibles. 
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B) Als equips descendits de la competició en la que es produeix la vacant. 

C) Als equips de categoria inferior per ordre de classificació. 

8.1.3 Si no existissin equips que volguessin cobrir les vacants, serà potestat de l’Àrea Tècnica 
dictaminar el que procedeixi. 

8.1.4 Aquestes vacants poden patir modificacions en la seva aplicació si es produeixen baixes 
d’equips territorials catalans en competicions estatals de la RFEVB. Poden ocupar 
aquesta plaça per davant dels equips que han descendit de la competició en la que es 
produeix la vacant (Punt b). 

 

8.2 RENÚNCIES O RETIRADES 

 

8.2.1 En el marc de la FCVB els clubs poden renunciar a la competició que esportivament 
tinguin dret notificant-ho per escrit a la FCVB en els terminis establerts al punt 4 de les 
normes de competició. 

8.2.2 Si no es fa la renúncia en el termini reglamentari, hauran de competir a l’última de les 
competicions establertes per la FCVB en el seu marc d’actuació. 

8.2.3 Les renúncies "de fet" es consideren en tots els casos com a econòmica igual a l’import 
del dipòsit fixat per a la competició en què es produeix la renúncia en el seu marc 
d’actuació, a més de la inclusió de l’equip a l’última de les competicions existents. 

8.2.4 Les renúncies, que es produeixin fora del termini establert, es sancionaran amb la pèrdua 
del dret de participació a la lliga de la qual es retira, no podent jugar en cap altre 
competició la mateixa temporada, i amb les sancions econòmiques que a continuació 
es detallen: 

 

 

Primera Divisió Sènior 760,00 € 

Segona Divisió Sènior 455,00 € 

Tercera Divisió Sènior 305,00 € 

Quarta Divisió Sènior 155,00 € 

Junior 155,00 € 

Juvenil Primera Divisió 305,00 € 

Juvenil Segona, tercera i lliga preferent 155,00 € 

Cadet Primera Divisió 155,00 € 

Cadet Segona, tercera i lliga preferent 95,00 € 

Infantil i Aleví 65,00 € 

Màster i Veterans 155,00 € 
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8.2.5 En el cas de que la Renúncia es notifiqui començada la competició (o que l’equip sigui 
desqualificat) s’anul·laran tots els resultats aconseguits de l’equip que es retira i de la 
fase de la competició en la que es trobi, mantenint resultats i classificacions de les fases 
ja completades. Les sancions econòmiques seran les mateixes del paràgraf anterior i la 
sanció esportiva serà de no poder jugar a la mateixa categoria de la qual es retira 
l’equip durant les següents dues temporades 

 

8.2.6 La renúncia a participar a les "Lligues Catalanes" per als equips d’obligada participació 
(equips de Superlliga, Superlliga-2, Lliga FEVB i Primera Divisió Estatal), serà sancionada 
amb el següent barem: 

 

equips Superlliga 1.300,00 € 

equips Superlliga-2 1.100,00 € 

equips Primera Divisió Estatal 605,00 € 

 

8.3 RETARDS EN L'INICI DELS ENCONTRES 

 

8.3.1 Tots els encontres han d’iniciar-se a l’hora programada, després d’acomplir el protocol 
específic del voleibol dirigit per l’equip arbitral. Per això es recorda a tots els integrants 
d’un encontre (entrenadors/es, jugadors/es i àrbitres) que han de trobar-se a la pista 
de joc amb una antelació mínima de 35 minuts i degudament equipats per poder 
emplenar l’acta de partit. 

8.3.2 Es recorda als clubs que l’equip arbitral no té cap obligació de dirigir l’escalfament dels 
equips o de modificar el desenvolupament del protocol previ al seu inici. 

8.3.3 En el supòsit que un equip no estigui present en pista i amb un mínim de 6 jugadors amb 
una antelació mínima de 20 minuts sobre l’hora fixada per l’inici de l’encontre, 
disposarà de 5 minuts d’escalfament més els 15 minuts de protocol, excepte que 
ambdós equips renunciïn expressament al protocol, en que disposaria únicament de 5 
minuts. 

8.3.4 Si la pista no estigués lliure per iniciar el partit a l’hora fixada, els equips disposaran d’un 
màxim de 35 minuts per iniciar l’encontre, a comptar des de la disponibilitat de la pista, 
llevat que ambdós capitans decideixin de manera expressa reduir-ho. 

8.3.5 Pel retard en l'inici de l’encontre sobre l’hora fixada, i sempre que no sigui motivat per un 
encontre de voleibol federat previ o causa justificada, cal aplicar les següents sancions: 

Retard 
Entre 1’ i 15’   15% tarifa arbitral 
Entre 16' i 30' 40% tarifa arbitral 
Més de 30' 80% tarifa arbitral 
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8.3.6 Pel retard en l'inici del partit per culpa de l’àrbitre o àrbitres, sempre que no sigui motivat 
per un encontre anterior o causa justificada : 

Entre 1’ i 15’   15% drets arbitrals 
Entre 16' i 30' 40% drets arbitrals 
Més de 30'    80% drets arbitrals 

8.3.7 Un àrbitre que arribi/s'incorpori amb endarreriment malgrat que el partit pugui haver 
començat en horari previst, serà sancionat amb els barems del punt 12.6 si 
l'endarreriment no està justificat. 

8.3.8 En tots els casos en què el retard en l’inici del partit sigui degut a que la pista de joc 
estigui ocupada per partits d’altres modalitats esportives és requisit obligatori, tant per 
a l’equip arbitral com per als equips participants, fer una espera màxima de 30 minuts 
sobre l’hora oficial fixada per tal que estigui la pista lliure. 

8.3.9 Si passats aquests 30 minuts la pista de joc encara no estigués lliure, es declararà a 
l’equip local pista no disponible. El col·legiat n’ha de deixar constància expressa a l’acta 
de partit per tal que el Comitè de Competició en tingui coneixement. 

8.3.10 Com que l’objectiu principal de totes les competicions és que els encontres es facin 
normalment en la seva data oficial, es demana a tots els clubs i als col·legiats que 
esgotin totes les possibilitats al seu abast per al funcionament normal de les 
competicions, evitant suspensions i ajornaments que perjudiquin a tots i que deixin 
constància expressa en l’acta del partit per tal que el Comitè pugui resoldre als efectes 
oportuns. Correspondrà el seguiment dels encontres pendents a la CTARJ de la FCVB. 

 

8.4 EQUIPS INFERIORS 

 

8.4.1 Tots els equips afiliats a la FCVB que participin a les competicions de 1a Divisió Sènior 
Catalana (2a Divisió estatal) que en el moment de la seva inscripció, inscriguin també 
un equip federat de categoria inferior (júnior, juvenil, cadet o infantil) del mateix 
gènere, o comuniquin una pre-inscripció en els terminis previstos, es podran acollir a la 
reducció de tarifa a les llicències que figura a les bases d’execució del pressupost, als 
efectes escaients. 

8.4.2 Tots els equips afiliats a la FCVB que participin a les competicions Infantils i que en el 
moment de la seva inscripció, inscriguin també un equip aleví en la competició 
federada, es podran acollir a la reducció de tarifa a les llicències que figura a les bases 
d’execució del pressupost, als efectes escaients. Un equip aleví per a un equip infantil. 

8.4.3 En el cas de què els equips que donen dret a la bonificació es retirin de competició o 
siguin desqualificats, els equips destinataris de la bonificació, hauran de pagar la 
diferència establerta entre la tarifa de llicència normal i la bonificada. 
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8.5 INSCRIPCIÓ DE MÉS D’UN EQUIP DEL MATEIX CLUB A LA MATEIXA COMPETICIÓ 

 

8.5.1 Per a les competicions d’àmbit català es permet la participació de més d’un equip del 
mateix club a la mateixa competició, sempre que no sigui la primera divisió i es 
respectin les següents condicions: 

8.5.1.1 Els dos o més equips inscrits a la competició poden participar en aquesta, però en 
cas de classificar-se per a les fases estatals, o per a qualsevol fase final d’ascens, 
descens o promoció, per aplicació de la normativa de la RFEVB, només tindrà dret de 
participació el millor classificat del Campionat de Catalunya.  

8.5.1.2 Per a les competicions que no siguin d’interès nacional, la possibilitat de participació 
dels equips filials en les diferents fases finals d’ascens o descens, estarà determinada 
en la planificació de la temporada. 

 

8.5.2 Els jugadors inscrits en l’autorització federativa de cadascun dels dos o més equips de la 
mateixa entitat podran participar lliurement en els dos o més equips en les següents 
casos: 

- A l’ultima divisió sènior masculina i femenina 

- A les lligues Preferents 

- A l’ultima divisió de cada categoria, sempre i que no hi hagi només una categoria 

- En les competicions o en les diferents fases d’aquestes, a on els grups es 
considerin com a diferents divisions dins de la mateixa competició; sempre 
respectant l’ordre jeràrquic dels equips per l’intercanvi de jugadors/es. 

- En les competicions en què la seva planificació així ho contempli. 

 

8.5.3 En el cas de la competició conjunta, els equips de les diferents categories (cadets i 
juvenils) es consideren vinculats, tant per a la classificació com per a la resta de 
normativa. Les jugadores de la categoria inferior només poden ser alineades amb 
l’equip superior corresponent. (Per exemple els/les jugadores cadets del equip cadet 
“X” nomes es podran alinear al corresponent equip juvenil “X”, i no al juvenil “Y” del 
mateix club). El incompliment per part del club d’aquesta normativa, comportarà la 
declaració d’alineació indeguda. 
 

8.5.4 Per a cada competició i temporada només s’admetran dos equips de la mateixa entitat a 
la mateixa categoria. 

 

8.5.5 Els equips filials (entesos com equips de la mateixa entitat i categoria) tindran accés a les 
fases finals d’ascens a la primera divisió nomes en el cas que els equips de la mateixa 
entitat, que disputen la categoria superior, ocupin plaça d’ascens o descens en la 
mateixa temporada. 
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8.5.6 En les restants fases d’ascens i descens podran participar lliurement, actuant com a 
equips de diferents entitats, sempre i quan es respectin els condicionants del punt 
8.5.3. 

 

8.6 INSCRIPCIÓ DE PARTICIPANTS A L’ACTA DE L’ENCONTRE. 
 

8.6.1 A diferència de les competicions estatals, a les competicions catalanes no és condició 
imprescindible per inscriure una persona a l’acta de l’encontre la seva presència física. 
Així doncs, sempre que es presenti la documentació exigida abans del començament de 
l’encontre, entenent el començament de l’encontre el moment de la salutació, una 
persona podrà participar a l’encontre encara que no estigui present. 

8.6.2 A les competicions catalanes, a partir de la categoria cadet, es poden inscriure a l’acta del 
partit 14 jugadors/es. 

8.6.3 A totes les competicions organitzades per la FCVB, els/les jugadors/es que pertanyen al 
mateix club, podran ser alineats sense limitació d’encontres, als partits que compleixen 
les següents condicions: 

8.6.3.1 Que els partits siguin d’una categoria superior a la que pertanyen els jugadors/es per 
any de naixement. 

8.6.3.2 Que siguin de nivell esportiu superior (quedant establert en el punt 1 de les Normes 
de Competició la jerarquia dels nivells esportius de cada competició) a la de l’equip 
pel qual té tramitada l’autorització federativa, respectant les limitacions per edat. 

8.6.4 Per a les competicions sènior o júnior es permetrà l’alineació de jugadors/es amb 
llicència i edat juvenil i/o cadet. Per a les competicions juvenils es permetrà l’alineació 
d’un màxim de 2 jugadors/es amb llicència i edat infantil expedida per la FCVB. 

8.6.5 L’alineació d’un jugador/a fora de normativa o que es trobi en suspensió de llicència, i 
que disputi almenys un punt en el partit on s’alinea irregularment serà penalitzat amb 
alineació indeguda del seu equip, que correspon a la pèrdua del partit i/o eliminatòria, 
pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0), restant-li un punt a la classificació. 

8.6.6 L’alineació d’un jugador/a fora de normativa o que es trobi en suspensió de llicència, i 
que no disputi cap punt en el partit on s’aliena irregularment serà penalitzat amb 
sanció econòmica de 50,00 € a l’equip infractor. 

8.6.7 Relacionat amb les llicències que no són de jugador/a, el màxim de persones inscrites en 
acta que tinguin llicència diferent de la de jugador/a i que no s'inscriguin com a primer 
entrenador/s serà de tres. La inscripció d'una quarta llicència a part de les de jugador/a 
i la d'un primer entrenador, serà considerada com a inscripció fora de normativa.  

 

8.7 DOCUMENTS OFICIALS D’IDENTIFICACIÓ 

 

8.7.1 Seran considerats documents oficials d’identificació a les competicions de la FCVb: Els 
originals del DNI, passaport, carnet de conduir o qualsevol altre document oficial amb 
foto que acrediti la identitat de les persones físiques. Es considera vàlid el document, 
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extret de l’aplicació de llicències, on apareguin els DNI’s introduïts. És responsabilitat 
del club que el document extret de l’aplicació de llicències sigui llegible i visualment 
correcte. Es permet l’exhibició dels documents mencionats a través de suport 
informàtic (Tablet, mòbil, o qualsevol mitjà electrònic que sigui visible). Un document 
que no permeti la identificació de la persona podrà ser refusat per l’àrbitre. 

8.7.2 Donat el cas d’absència de qualsevol dels documents relacionats anteriorment, el 
col·legiat de l’encontre no permetrà l’alineació dels participants llevat els casos 
reglamentàriament previstos. 

8.7.3 En cas de manca d’autorització federativa; els participants hauran d’emplenar la 
Declaració de Tinença d’autorització Federativa (document CTA-1) amb la que 
certificaran que tenen correctament tramitada la mateixa davant la FCVb, que 
s’adjuntarà a l’acta de l’encontre. 

8.7.4 L’ús del formulari CTA-1 serà sancionat amb 6,00 € per a l’equip implicat. 
8.7.5 En cas de manca de DNI o document oficial d’identificació el participant haurà de 

presentar una foto mida DNI actualitzada i signar-la al dors davant de l’àrbitre de 
l’encontre. Aquest la remetrà juntament amb l’acta de l’encontre al Comitè de 
Competició. 

8.7.6 L’equip haurà d’acreditar en el termini màxim de 72 hores al final de l’encontre, la 
identitat del participant mitjançant la presentació, via fax, E-mail o presentació a la seu 
de la FCVb de l’original o fotocòpia visible del DNI o document oficial d’identificació. La 
seva NO presentació en els termini previstos comportarà la sanció econòmica de 25,00 
€ pel club i la desqualificació del jugador per a la següent jornada de competició. 

8.7.7 Si després de la notificació de la sanció per part del Comitè de Competició, i amb un 
termini màxim definit per a la següent reunió del mateix, i no s’hagi acreditat la 
identitat del participant s’aplicarà la sanció esportiva d’alineació indeguda, amb la 
corresponent pèrdua del partit i/o eliminatòria, pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0), 
restant-li un punt a la classificació. 

8.7.8 En cas de què l’equip hagi realitzat la compulsa dels DNI, i per tal de què el Comitè ho 
verifiqui a través de la compulsa, el club haurà de comunicar al Comitè de Competició 
que existeix aquesta compulsa a la Federació, així com sol·licitar que es faci servir 
aquesta a efectes de comprovació de la identitat del jugador/a. Sense aquesta 
comunicació, s’entendrà que és el club el responsable de presentar el document 
segons la descripció de l’apartat anterior. 

8.7.9 En els casos de jugadors/es amb llicència escolar autoritzats per l’àrea tècnica de la FCVb, 
hauran de presentar la documentació d’autorització. No caldrà emplenar el document 
CTA-1, però si s’haurà de fer constar explícitament a les observacions de l’acta de 
l’encontre. 

8.7.10 Es recorda que per a la participació a les Fases de les competicions estatals és d’aplicació 
la normativa de la RFEVB, incloent-hi les dates límit de tramitació de llicències. 

Tots els jugadors/es juvenils i de Segona Divisió Estatal (Primera Catalana) que vulguin jugar 
partits a Superlliga, Superlliga-2, Lliga FEVB o Primera Divisió Estatal i a les Fases Nacionals de 2a 
Divisió Estatal, hauran de sol·licitar la tramitació de l’AUTORITZACIÓ FEDERATIVA a la RFEVB 
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(document NC-01), i tanmateix pagar la quota addicional establerta a les Normes Generals de 
Competició de la RFEVB. 

 

8.8 UNIFORMITAT 

 

8.8.1 Els jugadors/es han de portar els números d’identificació reglamentàriament establerts 
(pit i esquena de la samarreta) amb numeració entre el 00 i el 99. 

8.8.2 En els casos que hi hagi manca d’uniformitat, és possible la participació dels jugadors/es 
en els partits si així ho decideix l’equip, que prèviament ha de ser avisat pels col·legiats, 
el qual deixarà constància expressa en l’acta de partit i s’aplicaran les sancions 
reglamentàriament establertes per a la manca d’uniformitat. 

8.8.3 Les faltes d’uniformitat són sancionades, per cada jugador/a incorrectament uniformat, 
amb una quantitat equivalent al 20% del valor de la tarifa arbitral. També es 
considerarà manca d'uniformitat el marcatge dels números de samarreta amb 
esparadrap, cinta, bolígraf o similar. 

8.8.4 L’àrbitre està obligat a fer constar en acta la seva manca d’uniformitat, sense perjudici de 
la denúncia del club davant el Comitè de Competició. En cas de manca d’uniformitat del 
cos arbitral si bé en aquest cas la sanció econòmica és de tipus individual i subjecta al 
següent barem: 

Vegada  Sanció 

Primera 20% valor de la tarifa arbitral 

Segona 30% valor de la tarifa arbitral 

Tercera 40% valor de la tarifa arbitral 

8.9 PISTES DE JOC 

 

8.9.1 En el marc d’actuació de la FCVB, han de reunir tots els requisits tècnics exigibles i estar 
homologades de forma oficial. No es pot autoritzar la celebració d’encontres en les 
pistes de joc que no constin com a homologades en el registre Oficial de la FCVB. 
Aquelles pistes de joc en què s’hagin de disputar encontres de competicions nacionals 
han d’estar homologades davant de la RFEVB. 

8.9.2 Els clubs presentaran, en el moment de la seva inscripció i en un annex oficial, les 
característiques de la seva pista de joc i la utilització segons la categoria dels equips 
(exemple: equip sènior: pista central; equip cadet: pista lateral, etc. En aquest cas es 
presentaran les característiques de joc en les dues modalitats). 

8.9.3 L’homologació de les pistes de joc és competència de la Comissió Tècnica d’Arbitratge i 
Regles de Joc, la qual regularà en normativa interna el sistema d’homologació, sempre 
que el resultat final s’ajusti a la normativa vigent, i que les homologacions es realitzin 
en els primers 45 dies hàbils de l’inici de la temporada. 

8.9.4 La FCVB podrà sota circumstàncies excepcionals homologar una pista que no compleixi 
tots els requisits que marca la normativa. Aquestes excepcionalitats podran ser 
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valorades únicament en categories que no siguin Primeres Divisions i sempre de 
manera temporal, amb un pla d’esmena per part de l’entitat afectada. L’obertura d’un 
procés d’homologació excepcional no té perquè tenir un resultat positiu per a l’entitat 
afectada. La gravetat dels defectes així com les categories dels equips que participin en 
aquella pista de joc seran els elements substancials de la presa de decisions. Tota 
homologació excepcional es realitzarà mitjançant estudi previ de la CTARJ i aprovació 
final de la Junta Directiva de la FCVB. Les despeses de desplaçament que suposin les 
homologacions excepcionals aniran a càrrec de l’entitat local. 

8.9.5 Les pistes de joc han de ser cobertes i tancades, excepte a les categories en que 
expressament sigui autoritzat per normativa. 

8.9.6 La FCVB pot autoritzar la celebració d’encontres en pistes de joc al descobert per a 
determinades categories, quan ho estimi adequat, llevat de les fases de permanència o 
ascens i finals dels Campionats de Catalunya. 

8.9.7 En tots els casos de pista no disponible el club local té l’obligació d’oferir una nova pista 
(amb seguretat d’utilització) dins de les tres hores següents a l’hora fixada pel partit. 
S’entén com a “pista no disponible” una carència estructural, de condicions o de 
funcionament de les instal·lacions; en cap cas per ocupació aliena. 

8.9.8 En tots els casos de pista no disponible i de manca d’alternativa dins de les tres hores 
següents, l’equip local haurà d’abonar el 100 % del rebut arbitral sencer corresponent 
al col·legiat i el 100 % de les despeses de desplaçament de l’equip visitant, a més 
comportarà la pèrdua del partit pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0). 

8.9.9 En el cas de pista de joc coberta alternativa dins de les tres hores següents a la fixada per 
al inici de l’encontre, l’equip arbitral i l’equip visitant tenen l’obligació de realitzar 
l’espera corresponent i disputar l’encontre, considerant que: 

8.9.9.1 L’hora d’inici del partit en pista alternativa haurà d’estar dins de les tres hores 
següents a la programada inicialment. 

8.9.9.2 S’estableix un termini de 35 minuts a partir de la hora d’inici programada per a que 
l’equip local determini quina serà la pista alternativa i la hora en que estarà 
disponible. 

8.9.9.3 L’equip local haurà d’abonar les despeses de desplaçament que es generin tant de 
l’equip visitant com de l’arbitral. 
 

8.10 CLAUSURA D’INSTAL·LACIONS 

 

8.10.1 El Comitè Català de Competició pot decretar la clausura d’una instal·lació per aplicació de 
la reglamentació vigent en aquells casos en què així estigui previst. 

8.10.2 Quan una instal·lació sigui declarada clausurada en resolució del Comitè Català de 
Competició recollida en la corresponent acta de partit, el club afectat haurà de 
comunicar en el termini de les 72 hores següents a la notificació oficial -que li ha de ser 
feta telegràficament, per fax o correu electrònic- la nova instal·lació on disputarà els 
seus encontres durant el període de clausura. En cas que en la jornada immediata a la 
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clausura l’equip sancionat actuï com a local, la comunicació ha de ser feta dins de les 24 
hores següents a la notificació oficial. 

9. COMUNICACIONS 

 

9.1.1 La forma de comunicació habitual i acceptada pels Clubs, entre ells i la FCVB serà el 
correu electrònic. 

9.1.2 En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, La FCVB 
informa que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o 
automatitzada i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’AEPD per al 
manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en 
el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les 
dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides 
sense el vostre consentiment per a finalitats diferents. Podeu exercir el vostre dret, 
rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Jonqueras, 16, 5è, 08003 Barcelona, 
o a la direcció de correu fcvb@fcvolei.cat acreditant la titularitat conforme a dret. 

 

10. INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT 

10.1.1 Per a tots els casos no considerats al Reglament General i que poguessin presentar 
dubtes interpretatius, la Junta Directiva de la FCVb es reserva el dret d’aplicar les 
resolucions pertinents dins de les potestats que li són pròpies, per al millor interès del 
voleibol català. 
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