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Afrontar els partits amb ple 
coneixement dels aspectes 
administratius, ens dóna una 
tranquil·litat que afavoreix després 
l’activitat purament arbitral. 
 
La realització d’un bon informe ens 
servirà per aclarir qualsevol situació 
anòmala que hagi tingut lloc durant un 
encontre, així evitarem interpretacions 
dolentes i ens estalviarem tornar a 
donar explicacions per escrit sobre els 
fets.  
 
Les raons tangibles son aquelles que 
una persona totalment aliena al món 
de l’arbitratge pot detectar. No donem 
peu a que ningú pugui avaluar aquests 
aspectes senzills i tangibles. 
 
Recorda l’article 130, “les anotacions 
de l’acta oficial de joc d’un partit 
gaudiran de la presumpció de certesa 
si nos es demostra l’existència d’una 
equivocació”. 
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Tipus d’informe: 

 

Des de la temporada 2013-14 l’FCBQ proporciona actes autocopiatives per realitzar els 
partits de les seves competicions. En aquestes actes no es pot escriure al dors, i per 
aquest motiu, els informes es realitzaran en formularis de fulls d’informe independents a 
l’acta de joc. 
 
Quan el club local no disposi del nou format d’acta, el partit es realitzarà amb les actes 
antigues, i l’informe, en el cas que n’hi hagués caldrà realitzar-lo al dors de l’acta. 
 
Qualsevol referència realitzada en aquest Manual als informes als fulls d’informe 
annexes, serà vàlida també per als informes que es puguin realitzar al dors de l’acta. 
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1. L’àrbitre. 

La figura de l’àrbitre és fonamental pel basquetbol i la seva actuació està clarament regulada 
dins del Reglament Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, concretament al 
capítol setè secció segona. 

En destacarem els següents articles: 

Art. 125.- ... L’àrbitre principal  i l’auxiliar, 
designats per dirigir un partit, no poden tenir cap 
mena de lligam familiar ni esportiu amb cap dels 
dos equips ni cap relació d’amistat ni d’enemistat 
amb ells. 

Art. 128.- Durant el decurs del temps reglamentari 
de joc, les decisions adoptades en el camp amb 
caire immediat pels àrbitres d’un partit, i malgrat 
els errors d’apreciació que puguin tenir, són 
totalment inapel·lables i per tant, no poden ser 
revisades ni esmenades pels òrgans 
jurisdiccionals federatius. 

Quan l'error no ha estat en l'apreciació subjectiva del fet que fa l'àrbitre, sinó en l'aplicació 
incorrecta de la norma federativa corresponent, i aquesta equivocació, a criteri del Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva, hagi influït decisivament en el resultat final del partit o 
l'hagi desvirtuat, podrà disposar-ne l'anul·lació total o parcial i la seva repetició. En aquest cas, 
totes les despeses que es motivin per la repetició aniran  a càrrec del Comitè – Escola 
d’Àrbitres d'aquesta Federació. 

SER ÀRBITRE ÉS ADQUIRIR UNA GRAN RESPONSABILITAT TANT DINS COM 
FORA DE LA PISTA. 

Dintre de la pista complint amb les normes (regles, comunicats, manuals, etc.) amb l’esperit 
necessari i en el cas de partits de bàsquet de formació, assumint un paper pedagògic i 
mantenint una actuació exemplar, amb prou psicologia per donar el tractament adient a tos els 
components dels equips (jugadors, entrenadors i directius). 

Fora de la pista demostrant amb preparació i educació, que molts dels possibles problemes 
es poden solucionar de forma senzilla i eficaç. L’autoformació és sense cap dubte una 

forma de preparació, és formar els jugadors i entrenadors. En aquest sentit, és fonamental que 
treballeu constantment per conèixer perfectament el reglament així com el seu esperit i 
desenvolupeu les habilitats necessàries per ser capaços de transmetre amb eficàcia aquests 
coneixements. D’aquesta manera no només fareu una important contribució a la formació dels 
joves sinó que construireu importants capacitats que us seran extraordinàriament útils en la 
vostra vida personal i professional. 

Sense cap mena de dubte, la utilització continuada del Canal Àrbitre i del AVA ens permet estar 
al dia de tots els canvis i novetats que es produeixen contínuament al Basquet Català. 

Per últim recordar que per tenir responsabilitat no cal que passin els anys per adquirir-la. Per 
més jove que es sigui en el moment d’acceptar ser àrbitre, pots ser responsable dels teus 

actes, i dels que deixen que passi en un partit. 
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2. El delegat de camp. 
 

La figura del delegat de camp està regulada al “Reglament 
Jurisdiccional de l’FCBQ” (arts. 99 a 101) i al “Reglamento 
General y de Competiciones de la FEB” (arts. 67 A 71), veure part 
5 “Reglaments disciplinaris de l’FCBQ i la FEB” del Manual 
del Comitè i l’Escola d’Àrbitres.  

Tots els clubs tenen l’obligació de designar un delegat de 
camp en tots els partits en què actuïn com a locals. 
Aquesta persona s’haurà d’identificar amb la llicència 
pròpia de delegat de camp o bé la de directiu, i  haurà 
de ser present durant tot el partit en el terreny de joc i 
s'haurà de col·locar prop de la taula d’anotació.  

Cal recordar que s’han de fer constar sempre les seves 
dades a l’acta oficial del partit i quan un equip no presenti 
cap persona que realitzi les seves funcions, fer-ho constar 
al full d’informe. 

El delegat  de camp és el responsable de què el vestidor arbitral romangui tancat i en correctes 
condicions higièniques. En aquells casos en què això no s’acompleixi, també caldrà fer-ho 
constar al full d’informe.  

Recordeu que el club local esdevé responsable dels danys o robatoris de la roba de vestir 
que els àrbitres hagin pogut deixar als vestidors, però no dels objectes de valor (rellotges, 
ulleres,mp3, telèfon mòbil etc.), els quals han de ser guardats de la forma més idònia en funció 
de la situació de cada partit. 

Cal tenir en compte que amb llicència de delegat de camp es pot actuar com acompanyant 
d’equip, independentment de que l’equip sigui local o visitant, sempre i quan la llicència de 
delegat de camp permeti actuar en aquell equip. També recordeu que tal i com indica l’article 
99 del reglament jurisdiccional “La funció de delegat de camp és incompatible amb qualsevulla 
altra en ocasió del partit”. És a dir, si vol estar com acompanyant d’equip, no podrà estar com a 
delegat de camp i viceversa.  

Les llicències de Delegat de camp donen dret a actuar a les següents categories: 

 Llicència de Delegat de Camp de categories cadet, infantil, preinfantil, mini i premini 
(equival a delegat de camp de promoció): dóna dret a actuar en qualsevol dels partits 

que disputin els equips del club d’aquestes categories (excepte els cadets preferents i 
cadets de 1r any). 

 Llicència de Delegat de Camp de categories: sènior, sots 21,  júnior, cadet preferent i 
cadet de 1r any (equival a delegat de camp de totes les categories): dóna dret a 
actuar en qualsevol dels partits que disputin els equips del club de qualsevol categoria 
(inclosos els partits de promoció). 

 Llicència de Directiu del Club: equival a la llicència de delegat de camp de totes les 
categories. 

La llicència de Directiu dóna dret a actuar com a Delegat de Camp o acompanyant de 
qualsevol dels equips del Club al que representa. 
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3. El director tècnic del club. 

Els clubs varen sol·licitar que es creés la figura 
del director tècnic per tal de tenir la possibilitat de 
substituir l’entrenador d’un equip quan per 
qualsevol motiu aquest no hi fos.  

El director tècnic pot actuar en diferents partits en 
una mateixa jornada. 

Aquesta norma permet que la persona que 
acrediti tenir llicència de director tècnic, pugui 
exercir d’entrenador en qualsevol equip d’aquell 
club. (Art. 89-94). La llicència de Director Tècnic 
només existeix a les competicions de l’FCBQ. 

 

4. Inscripció a l’acta. 

Per poder actuar un jugador o entrenador en un partit caldrà necessàriament que abans del 
seu començament hagi estat inscrit amb el seu equip a l’acta oficial de joc: 

 La relació de jugadors inscrits a l’acta ha de 
ser adequadament revisada per l’entrenador, 
que si la troba correcta l’ha de signar i si no 
ho està, ha de dir a l’àrbitre les esmenes que 
cal fer.  

En cas d’errades en l’ inscripció de jugadors a 
l’acta un cop signada, a les competicions de 
l’FCBQ no se’n podrà afegir ni treure’n 
jugadors (articles 165 Reg. Jurisdiccional). 
Les errades en el número de dorsal del 
jugador podran ser corregides en qualsevol 
moment del partit. 
 

 En COMPETICIONS D’ÀMBIT CATALÀ quan  

un equip disposi d’entrenador i entrenador 
adjunt, si ells ho sol·liciten poden signar tots 
dos a l’acta per una qüestió de titulacions dels 
“practicum cursos”. 

 

 Un jugador o entrenador per poder ser inscrit 
a l’acta oficial de joc d’un partit cal que 
exhibeixi la seva llicència federativa o bé 
l’autorització provisional expedida per l’FCBQ. 

 

Veure arts. 165 a 169 del R.J. de l’FCBQ al capítol 5 ”Reglaments disciplinaris de 
l’FCBQ i de la FEB”. 
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5. Actuació dels jugadors. 

Els articles 167 i 168 del Reglament Jurisdiccional aclareixen 
l’alineació de jugadors i entrenadors: 

 El jugador o entrenador que no exhibeixi abans de començar el 
partit ni la seva llicència federativa, ni l’autorització provisional 
justificativa de tenir-la en curs de tramitació, no podrà ser inscrit 
a l’acta oficial de joc. 

 El jugador o entrenador que hagués estat inscrit en l’acta oficial 
de joc mitjançant l’autorització provisional justificativa de tenir la 
llicència en curs de tramitació, o mitjançant una llicència en les 
quals no dugui la seva fotografia, abans d’actuar durant el joc 
caldrà que s’identifiqui mitjançant un document on consti la seva 
fotografia, data de naixement i el seu número de DNI. 

 

AQUESTA NORMA ES OBLIGATÓRIA A TOTES LES CATEGORIES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA 

INSCRIPCIÓ 
A L’ACTA 

POSSIBILITAT DE 
JUGAR 

RESUM 

Llicència amb foto SI SI 

 

Llicència sense foto SI 
Només si presenta 

document 
acreditatiu 

 

 

 

 

Autorització 
provisional 

SI 
Només si presenta 

document 
acreditatiu 

 

DNI o equivalent   NO NO 
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 L’actuació dels jugadors en els partits d’edat “premini”, “mini”, “preinfantil” i “infantil” 
està regulada per unes normes específiques, la infracció de les quals comporta la 
pèrdua del partit. Pel que fa al cas, es donarà sempre com a perdedor l’equip que: 

a. No inscrigui a l’acta oficial de joc un mínim de 8 jugadors.  

En el cas que un equip de categoria Mini o Premini es presenti amb menys de vuit 
jugadors, els equips decidiran quin format de partit volen disputar, i restaran 
obligats a fer el partit, en cas contrari l’àrbitre ho farà constar al full d’informe. 

b. No faci actuar un jugador els períodes mínims reglamentaris, llevat el cas que 
sigui per desqualificació, expulsió per cinc faltes o per lesió.  

c. Faci actuar un jugador durant més períodes 
dels permesos, fins i tot en el cas que la 
infracció es produeixi per la necessitat 
d’haver de substituir un jugador lesionat o 
desqualificat. 

d. La pèrdua dels partits per aquest motiu la 
determinarà el Comitè de Competició. 
L’àrbitre només informarà d’aquesta 
irregularitat al full d’informe. 

 

6. Suspensió d’un partit. 

L’àrbitre principal és l’única persona que a la pista de joc està 
facultada per a poder suspendre un partit, i no necessita mai 
consultar a ningú per prendre aquesta decisió, la 

responsabilitat de la qual serà sempre seva (art. 138 del RJ de 
l’FCBQ). Tot i així, l’àrbitre només podrà suspendre un partit si 
s’acompleix qualsevol dels punts relacionats a l’article 139 RJ de 
l’FCBQ.  

 

6.1. Incompareixença o lesió de l’àrbitre 

En el cas d’incompareixença de l’àrbitre, els equips poden posar-se d’acord per celebrar-lo amb 
l’arbitratge de qualsevol persona que estigui al camp de joc.  

6.1.1. Arbitratge doble 

Si l’arbitratge és doble i un dels àrbitres no es presentés, l’altre farà constar aquesta 
situació al full d’informe i arbitrarà ell sol el partit, a no ser que en el camp de joc es trobi 
un altre àrbitre qualificat per dirigir el partit i els dos equips donin la conformitat perquè 
pugui actuar (art. 126 del RJ de l’FCBQ). Mai serà motiu de suspensió del partit l’absència 
d’un dels àrbitres. 

Si un cop començat el partit arriba l’altre àrbitre, aquest esperarà l’autorització de l’àrbitre 
present i s’incorporarà quan hi hagi una aturada de joc i la pilota estigui morta. Igualment 
es farà informe d’aquest fet. 
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Si un àrbitre es lesiona en un arbitratge doble o per qualsevol altre raó no pot continuar 
exercint els seus deures, l’altre àrbitre continuarà sol fins al final del partit a no ser que hi 
hagués la possibilitat de substituir l’àrbitre lesionat per un àrbitre qualificat i els dos equips 
donin la seva conformitat perquè pugui actuar. 

6.1.2. Arbitratge senzill 

Si es lesiona l’àrbitre d’un partit d’arbitratge individual, aquest informarà d’aquest incident 
al full d’informe i intentarà que el partit continuï essent dirigit per alguna persona, de mutu 
acord entre els dos equips implicats. 

En el cas de què no arribi un àrbitre a l’hora del partit i a la instal·lació hi hagués un àrbitre 
o qualsevol altre persona  qualificada per arbitrar, aquest podrà dirigir el partit sempre que 
els dos equips hi estiguin d’acord. Si es donés el cas que després arribés l’àrbitre designat 
per dirigir el partit, haurà de deixar d’actuar, deixant que la resta del partit sigui dirigida per 
l’àrbitre oficial que haurà de reflectir aquest fet en un informe. 

Caldrà que es comuniqui al CABQ/EABQ el dilluns següent a la Jornada si no us heu 
pogut presentar a arbitrar un partit, sigui per la causa que sigui. Heu d’entendre que no és 
el mateix, que un club truqui a l’FCBQ demanant explicacions de per què no s’ha 
presentat un àrbitre, que sigui l’FCBQ qui es posi en contacte amb el club comunicant que 
l'àrbitre no va poder  anar-hi per una o altra causa. 

 

7. Normativa de pista coberta 

A les categories Copa Catalunya, Primera Catalana, 
Segona Catalana, Sots 21 Masculí Preferent, campionats 
de preferent tant masculins com femenins i als Juniors i 
Cadets de 1er any i Interterritorial és obligatori que els 
equips disposin de pista coberta. 

Al Campionat Infantil A-1 els equips tenen l’obligació de 
disposar de pista reserva coberta. 

A la Segona Catalana Femenina i a la Tercera Catalana 
Masculina els equips tenen l’obligació de disposar de pista 
reserva quan juguin contra equips de diferent territorial o 
quan es tracti de partits de fases finals. 

 

 

COBERTA RESERVA OPCIONAL 

COPA CATALUNYA 

CC 1a CAT 

CC 2a CAT MASC 

CC PREFERENT 

JNR i CDT 1er ANY-INTERTER 

INFANTIL A-1 

Equips de diferent Territorial o 
Fases Finals de: 

CC 2a CAT FEM 

CC 3a CAT MASC. 

LA RESTA DE 
CATEGORIES 
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7.1. Normativa de pista reserva 

Els equips tindran 3 hores per disposar de pista reserva a les categories on existeix 
l’obligació de disposar-hi de pista reserva coberta. 

En el cas de partits de Segona Catalana Femenina i Tercera Catalana Masculina entre 
equips de la mateixa territorial l’equip local disposa de dues hores per trobar una pista 
reserva, no obstant, no té l’obligació de tenir-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Samarretes. 

8.1. Canvi de samarreta. 
 

D'acord amb els articles 162 i 163 del Reglament 
Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, en 
el cas que, a parer dels àrbitres, el color dels uniformes 
de joc d’ambdós equips puguin ocasionar confusions, 
caldrà canviar la samarreta de l’equip visitant. 

 

8.2. Numeració. 

En competicions d’àmbit català serà permès portar a la 
samarreta dels jugadors els números del 4 al 25, del 30 
al 35 del 40 al 45 i del 50 al 55. 

 

9. Horaris de partits. 

 

A la part davantera de l'acta, en el lloc reservat per posar les dades, s'haurà d'indicar l'hora 
real en que comença el partit, encara que aquesta no sigui l'oficial. 

Al full d’informe, i en aquelles situacions en que el partit no hagi començat a la seva hora oficial, 
s'indicaran les raons de perquè s'ha modificat l'horari. En el cas de que en una mateixa franja 
horària es produeixi un retard, sigui per la causa que sigui, caldrà fer-ho constar en un informe 
en tots els partits que es disputin en aquella pista. 

 INF. A-1 
CC 2a CAT FEM I CC 3a CAT 

MASC 
TERRITORIAL 

Abans de les 3 hores següents a 
l’hora oficial d’inici 

Abans de les 3 hores següents a l’hora 
oficial d’inici 

Diferent Territorial o Fase Final 

Es pot suspendre, però per a la nova 
celebració haurà de tenir una 
disponible abans de 2 hores 

Mateixa Territorial 
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10. Confecció de l’acta. 

 

Als partits de Promoció els auxiliars de taula no són 
designats per l’FCBQ, tot i que les RT tenen normes 
específiques als respecte. La responsabilitat de l'acta és 

de l’àrbitre principal, però les funcions de taula seran 
efectuades per col·laboradors d’ambdós equips. En cas de 
no existir acord entre els mateixos per designar les 
funcions, el col·laborador local portarà a terme 
l’anotació de l’acta i el col·laborador visitant es farà 
càrrec del cronometratge, d’acord amb les bases de 

competició.  

Heu de tenir present que la responsabilitat d’allò que s’hi ha anotat és exclusivament vostra; per 
tant, és summament important que estigueu plenament convençuts de la correcta 
complementació d’aquesta (veure punt 2 “Normes per confeccionar l’acta” del Manual de 

l’auxiliar de taula). 

En el supòsit de no haver-hi un dels col·laboradors, l’àrbitre del partit decidirà les persones que 
cregui oportunes per efectuar aquestes funcions, i la manca d’un col·laborador no significarà 
mai la suspensió del partit. 

Els errors més habituals observats en la complementació de les actes ens obliga a recordar 
aquells apartats que resulten motiu d'errada. 

a) És imprescindible indicar EL NOM complet dels equips participants en un partit (incloent 
la lletra quan hi sigui) així com LA CATEGORIA, EL SEXE i EL NÚMERO DEL PARTIT. 

b) En el moment de repassar l'acta s'han de tenir en compte les següents qüestions: 

1. Repassar les anotacions a la fi de cada període i fer les esmenes que calguin. 

2. Que el resultat de cada període correspon exclusivament al nombre de punts 
aconseguits en aquest, essent el resultat final la suma de tots els períodes. 

3. Que el resultat de la puntuació arrossegada o no (en cas de minibàsquet) coincideixi 
amb  l’indicat en les caselles de “RESULTAT FINAL” 

4. Indicar quin ha estat l’EQUIP GUANYADOR, tenint cura que no es produeixin 
errades en aquest apartat. 

Quan un equip no comparegui a la celebració d'un partit, 
l'àrbitre ho informarà en el revers de l'acta. MAI NO 
DECIDIRÀ LA VICTÒRIA PER "2 A 0" A FAVOR DE 
L'EQUIP PRESENTAT. Aquesta decisió és potestat 

exclusiva del Comitè de Competició. 

Una vegada més ens veiem obligats a fer una crida a la 
responsabilitat de tots i cada un dels àrbitres. Penseu que 
amb un repàs conscient de l'acta s'eliminarien aquestes 
errades que tant perjudiquen al funcionament federatiu, i 
que de vegades us ocasionen sancions. 
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11. Actes. 

 

11.1. Tancament d’acta – regla 50 punts 

Categoria Regla de 50 punts 

Premini, Mini 

No s’aplica durant el partit 

Es corregeix el resultat a l’acta quan 
acaba el partit * 

Pre infantil, Infantil Si 

Resta de categories No s’aplica 

 

*  Als partits de categories mini i premini la regla de 50 punts no s’aplica durant el partit. Si un 

cop finalitzat un dels equips guanya per més de 50 punts de diferència l’àrbitre rectificarà el 
resultat final del partit a l’acta, afegint a la puntuació de l’equip guanyador 50 punts sobre el 
tempteig de l’equip perdedor. L’àrbitre no ha de fer informe d’aquesta situació. 

 

11.2. Actes 

La normativa de lliurament d’actes als Clubs per la disputa dels partits és la següent: 

 Totes les categories: L’FCBQ lliurarà a principi de temporada a cada club les actes 
necessàries per tota la lliga, essent aquests els responsables de tenir preparat el joc 
d’actes per cada partit. Igualment es donaran jocs d’actes a cada àrbitre per si en 
algun partit el club local no en disposés. Si ocorregués això cal que l’àrbitre ho faci 
constar al full d’informe. 

 Actes per als Àrbitres i Auxiliars de taula: Tot i que els àrbitres i els auxiliars de 

taula no teniu cap responsabilitat en portar les actes, sí que és convenient que 
sempre tingueu algun joc de reserva per si de cas l’àrbitre o el club se’n descuidés. Si 
no el teniu sol·liciteu-lo al Comitè d’Àrbitres.  

 Les actes per als partits aquesta temporada seran autocopiatives, i seran 

facilitades a partir del 06/09/2013 pel Comitè d’Àrbitres de l’FCBQ als Clubs, en 
funció dels equips inscrits en competició. Els nous models es troben en els punts 
4.1.3. i 4.1.4. de les disposicions generals de competicions. 

 En cas de no disposar del nou format d’acta autocopiativa, el partit es disputarà 

amb el model d’acta antiga, no sent necessari reflectir aquest fet en un informe.  
 A partir d’aquesta temporada tots els informes es realitzaran en fulls d’informe 

(independents de l’acta, únicament es faran al dors de l’acta en cas de fer servir 
models d’acta antics (no autocopiatius). Els membres de l’equip arbitral tenen 
l’obligació de portar fulls d’informe i de suspensió per pluja. 

http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/competicions/bases-de-competicio/catalunya/Modelsactes.pdf
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11.3. Lliurament d’actes a l’FCBQ 

 

L’àrbitre principal és el responsable d’entregar les actes i els resultats tal i com es descriu al 
capítol de Normes Internes (2.1.) del Manual de l’Àrbitre. 
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12. Informes al comitè de competició. 
 

12.1. Introducció 

Hem pogut apreciar  dos grans defectes respecte als informes dels incidents que es produeixen 
en els terrenys de joc durant el decurs dels partits. Aquests  són:  

a. No fer constar a l'acta els fets que realment són importants i en canvi fer constar aspectes 
o situacions que són totalment irrellevants. 

b. Utilitzar molta literatura, fent judicis de valor sobre les actuacions del jugador, acusant i 
jutjant al mateix temps. L'informe ha de ser una redacció concisa, asèptica i impersonal 
dels incidents que s'han produït, sense que es vegin reflectits els nostres sentiments. 

Aquests defectes causen greus problemes al Comitè de Competició, 
que per falta de claredat en la descripció d’allò que ha succeït o per 
omissió de determinats fets, es veu en l'obligació de sobreseure els 
expedients o deixar sense sanció actuacions que en són 
mereixedores. 

Per una millor brevetat en resoldre els expedients oberts per part 
del Comitè de Competició, moltes de les provisions i resolucions 
que se t’hagin d’enviar es faran via correu electrònic, enlloc de 
donar-vos-les en mà amb les designacions. 

L’àrbitre és responsable de comprovar que las dades que té 
l’FCBQ són correctes, per tal de rebre els informes i provisions 
del Comitè de Competició. 

A l’Aula Virtual Arbitral podeu comprovar quina adreça mail teniu entregada al CABQ-EABQ, en 
cas que sigui incorrecta ho heu de comunicar immediatament. 

Per últim cal que recordeu que l’article 233, indica que el fet de incomplir els acords, ordres i 
inscripcions adoptades pels òrgans competents federatius seran considerades com faltes 
greus, que comportaran una sanció de entre 2 i 7 mesos. En aquest sentit s’entén que el fet de 
no respondre a als requeriments del Comitè de Competició (no respondre a les provisions) és 
una falta greu. 

 

12.2. Recomanacions a l’hora de suspendre un partit 

Donarem unes pautes que us poden servir com a guia d'actuació, 
encara que val a dir que el millor en tots els casos és recórrer al sentit 
comú. 

 

 INTENTEU FER TOT EL POSSIBLE PERQUÈ EL PARTIT 
ES JUGUI. 

 Expliqueu en l'informe i amb tot detall els motius pels quals 
es suspèn el partit. 
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Com a síntesi i aclariment, recordeu sempre aquests criteris generals:  

 Tot informe que aparegui a l'original del 
full d’informe , ha d'aparèixer també a les 
còpies que li són lliurades als equips, on 
haurà de ser visible amb claredat.                                                                                                                                                                                                                                               

 Quan en el cas d’inclemència atmosfèrica 
fixeu una nova data per disputar un partit, 
intenteu arribar a un acord amb els equips 
per un dia en que podeu assistir-hi 
vosaltres mateixos.  

 En qualsevol cas, procureu no fixar la data 
per un altre dia abans de les 
QUARANTA-VUIT HORES SEGÜENTS.  

 

A continuació us indiquem quines són les vostres principals obligacions quan es 
produeix algun tipus d'incident: 
 

1. Obligació de ressenyar al full d’informe tots els incidents succeïts durant el partit. 
NOMÉS en els casos on pugui perillar la vostra integritat física estareu excusats de fer 
l'informe, podent-lo redactar en un full annex. En aquest cas, al full d’informe heu de 
posar única i exclusivament la frase "SEGUEIX INFORME", sense explicar les raons 

del perquè ho feu. 

 

2. Sempre que es desqualifiqui a alguna persona 
s'ha de retirar la llicència federativa i lliurar-la a 
l’FCBQ, junt amb l'acta del partit, dins les 24 
hores següents a la celebració del partit, 
sense cap mena d’excepció. 
 

3. Qualsevol incident que es produeixi amb 
posterioritat al tancament de l'acta, es 
realitzarà en un informe annex, que s'haurà 
d'acompanyar juntament amb l'acta. Heu de fer 
una còpia de l’acta i de l’informe i lliurar-los al 
CAEABQ el dilluns. 

 

4. Abans de redactar un informe, cal que l’àrbitre 
principal en presència de la resta de membres 
de l’equip arbitral redacti un esborrany de 
l’informe, per tal d’oferir una explicació clara 
dels fets. 
 

5. Els informes han de ser senzills, breus i clars 
ajustant-se de la forma més fidel possible a 
allò que ha succeït, i sense entrar en 
valoracions o judicis de valor. 
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6. Cal fer constar sempre els noms dels equips, el minut en que s'ha produït l'incident, el 
període de joc, el nom complet de les persones indicades, amb el dorsal i número de 
llicència o D.N.I, la sanció aplicada i els fets ocorreguts.  

 

7. També es faran constar aquelles dades que considerem que poden ser atenuants o 
agreujants. 

 

8. Les actes dels partits suspesos s'han d'enviar 
de la mateixa manera i al mateix temps que les 
dels partits jugats. El resultat l'heu de facilitar de 
la mateixa manera: heu de telefonar o omplir 
mitjançant l’aplicació web, per donar el resultat, 
del partit suspès indicant aquesta 
circumstància. Si no podeu, dipositeu les actes 
a la bústia de l’FCBQ abans de les 18:00 hores 
del diumenge. 

 

9. Recordeu que mai no heu de tancar una acta, 
ni repartir còpies, ni molt menys adjudicar 
vosaltres mateixos el resultat d'un partit que no 
hagi finalitzat normalment. 

 

10. Fer la lletra clara o majúscula a la redacció de 
l'informe. 

 

11. Quan signeu un informe, heu de posar el vostre 
nom i cognom sota la signatura. 

 

12. L’àrbitre principal és l’única persona que pot 
decidir què escriure als informes. Els equips no 
estan autoritzats a escriure-hi. 
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El quadrant següent mostra de forma clara i resumida tot el relacionat amb les actes, impresos 
de suspensió de partits i fulls d’informe (únicament en el cas de tractar-se de fulls d’informe 
independents de l’acta): 

 

 ACTA DEL PARTIT FULLS DE SUSPENSIO FULL D’INFORME 
O

ri
g

in
al

 

1a
 C

o
p

ia
 

2a
 C

o
p

ia
 

B
la

n
c 

G
ro

c 

V
er

d
 

B
la

u
 

O
ri

g
in

al
 

1a
 C

o
p

ia
 

2a
 C

o
p

ia
 

ABANS COMENÇAR 
MOTIUS 

CLIMATOLÒGICS 
FCBQ LOC VIS FCBQ FCBQ LOC VIS FCBQ LOC VIS 

ABANS COMENÇAR 
EQUIP NO PRESENTAT 

FCBQ 
EQUIP 

PRESEN
TAT 

FCBQ  -- -- -- -- FCBQ 
EQUIP 

PRESEN
TAT 

FCBQ  

ABANS COMENÇAR 
D'ALTRES 

FCBQ LOC VIS FCBQ FCBQ LOC VIS FCBQ LOC VIS 

JA COMENÇAT MOTIUS 
CLIMATOLÒGICS 

FCBQ FCBQ FCBQ FCBQ FCBQ LOC VIS FCBQ LOC VIS 

JA COMENÇAT 
EQUIP ES NEGA A 

JUGAR  
FCBQ FCBQ FCBQ -- -- -- -- FCBQ LOC VIS 

JA COMENÇAT QUEDAR-
SE SENSE JUGADORS 

FCBQ FCBQ FCBQ -- -- -- -- FCBQ LOC VIS 

JA COMENÇAT 
INCIDENT DEL PÚBLIC 

FCBQ FCBQ FCBQ -- -- -- -- FCBQ LOC VIS 

JA COMENÇAT 
D'ALTRES 

FCBQ FCBQ FCBQ -- -- -- -- FCBQ LOC VIS 
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13. Informes d’incidents 

 

13.1. Introducció 

Tal i com s’ha explicat durant aquest capítol del Manual, durant la temporada 2013-14, es 
poden fer servir dos models d’acta de joc. El model aprovat per l’Assemblea de juny del 
2013, d’actes autocopiatives, i el model tradicional de l’FCBQ. En funció del model d’acta, el 
redactat de l’informe d’incidents serà diferent. 

Aquest gràfic és un resum de les opcions que es poden donar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUS D’ACTA FORMAT D’INFORME REDACTAT 

Acta Autocopiativa Full d’informe  

 

Acta Antiga Dors de l’acta 
 



NORMES ADMINISTRATIVES 

Manual del CABQ-EABQ 
2013-14   

              21 

 

En l’encapçalament dels informes realitzats al dors de l’acta han de constar les dades 

següents: 

 NÚM. DE PARTIT 

 CATEGORIA DEL PARTIT 

 EQUIPS QUE JUGUEN 

 MOMENT DE L’INCIDENT 

De la mateixa manera tots els informes 
que es redactin han de ser signats al final 
dels mateixos posant a sota de la signatura 
el NOM I COGNOMS de l’àrbitre principal, 
així com el núm. de LLICÈNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas d’informes fets en full d’informe, no cal posar les dades del partit, ja que aquestes 

estan incloses a l’encapçalament de l’informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL  PARTIT NÚM. 450 DE CATEGORIA MINI 
MASCULÍ, ENTRE ELS EQUIPS ADEMAR I CÍRCOL CATÒLIC 

DE BADALONA AL MINUT 7 DEL PRIMER PERÍODE ... 

  

................... 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. ROBLES MANZANAS, JUAN  (1543) 
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13.2. Informes administratius 

Els noms de tos els jugadors i àrbitres exposats en aquests exemples són ficticis, així com 
els fets descrits en ells. 

 

13.2.1 Retard a l’hora d’inici del partit 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

EL PARTIT S’HA INICIAT A LES 17:45 AMB 45 MINUTS DE RETARD SOBRE L’HORA DESIGNADA 
PER L’INICI DE PARTIT JA A LA PISTA  S’ESTAVA DISPUTANT UN PARTIT DE FUTBOL. 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 

ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 
EL PARTIT S’HA INICIAT A LES 21:25  AMB 25 MINUTS DE RETARD SOBRE L’HORA DESIGNADA 

PER L’INICI DE PARTIT JA QUE LES CISTELLES NO ESTAVEN PREPARADES PER DISPUTAR EL 
PARTIT. 
 

ES RECLAMA EL PAGAMENT DE LES CORRESPONENTS DIETES A L’EQUIP ARBITRAL. 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 
 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 

 
EL PARTIT S’HA INICIAT A LES 16:35, AMB 20 MINUTS DE RETARD SOBRE L’HORARI OFICIAL, JA 
QUE L’EQUIP VISITANT HA ARRIBAT TARD A CAUSA D’UN PROBLEMA EN EL DESPLAÇAMENT. 

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
 

SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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13.2.2 Incidències diverses 

a) No presentació d’un membre de l’equip arbitral.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 

ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

L’ÀRBITRE AUXILIAR DESIGNAT PER DIRIGIR EL PARTIT NO S’HA PRESENTAT, PER AQUEST 
MOTIU, DIRIGIRÀ EL PARTIT L’ÀRBITRE PRINCIPAL. ELS DOS ENTRENADORS SIGNEN A 
CONTINUACIÓ PER DONAR CONFORMITAT. 
 

ENTRENADOR LOCAL    ENTRENADOR VISITANT 

TALLEDA MARTI, JORDI    SANCHEZ PADILLA, ESTEVE 
DNI 45673454F     DNI 56745321G 
 

A L’INICI DEL SEGON PERÍODE HA ARRIBAT L’ÀRBITRE SUBSTITUT QUE S’HA INCORPORAT PER 
DIRIGIR EL PARTIT. 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

L’ÀRBITRE DESIGNAT PER DIRIGIR EL PARTIT NO S’HA PRESENTAT. JO ESTAVA PRESENT COM 

A ESPECTADOR DEL MATEIX I L’ARBITRARÉ D’ACORD AMB ELS ENTRENADORS D’AMBDÓS 
EQUIPS QUE SIGNEN A CONTINUACIÓ PER DONAR CONFORMITAT 
 

L’ÀRBITRE  
ENTRENADOR LOCAL    ENTRENADOR VISITANT 

TALLEDA MARTI, JORDI    SANCHEZ PADILLA, ESTEVE 
DNI 45673454F     DNI 56745321G 
 

 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 
 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 

ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

L’ANOTADOR DESIGNAT PER AQUEST PARTIT NO S’HA PRESENTAT, EL CRONOMETRADOR 
REALITZA LES DUES TASQUES. 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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c) Dubtes sobre identitat de jugador  

Els jugadors/entrenadors només signaran al full d’informe quan l’àrbitre tingui 
dubtes sobre la identitat de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.3 Minibàsquet – Passarel·la 

a) Presentació amb menys de vuit jugadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 

ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

L’EQUIP VISITANT S’HA PRESENTAT AMB 7 JUGADORS. ELS EQUIPS ACORDEN DISPUTAR UN 
PARTIT DE 4 PERÍODES DE 10 MINUTS A RELLOTGE CORREGUT I CANVIS LLIURES 
    

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

L’EQUIP VISITANT S’HA PRESENTAT AMB 7 JUGADORS. ELS EQUIPS ACORDEN DISPUTAR UN 

PARTIT DE 4 PERÍODES DE 10 MINUTS A RELLOTGE CORREGUT I CANVIS LLIURES. A LA MITJA 
PART L’EQUIP VISITANT HA DECIDIT NO CONTINUAR EL PARTIT   
  
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 

 
SIGNA A CONTINUACIÓ EL JUGADOR NÚMERO 5 DE L’EQUIP LOCAL, JUAN GOMEZ LOPEZ AMB 
NÚMERO DE LLICÈNCIA 43567980 JA QUE LA FOTO DE LA LLICÈNCIA NO CORRESPON A LA 

SEVA IDENTITAT. 
 
NÚMERO 5 JUAN GOMEZ LOPEZ 

 
 
 

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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b) Alineació indeguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 

ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

EL JUGADOR NÚMERO 5 DE L’EQUIP VISITANT NOMÉS HA JUGAT DOS PERÍODES JA QUE S’HA 
LESIONAT AL MINUT 3 DEL TERCER PERÍODE I NO HA POGUT CONTINUAR JUGANT. 

    
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 
 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

EL JUGADOR NÚMERO 7 DE L’EQUIP LOCAL HA COMÉS LA SEVA CINQUENA FALTA AL CINQUÈ 

PERÍODE I HA ESTAT SUBSTITUÏT PEL JUGADOR NÚMERO 8, QUE HA JUGAT SIS PERÍODES 
INCOMPLINT LA NORMATIVA D’ALINEACIÓ.     
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 
 

 

  

INFORME DEL PARTIT 45128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ FASE REGULAR NIVELL B 
ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA I PUTXET SPORT. 
 

AL SISÈ PERÍODE EL JUGADOR NÚMERO 8 DE L’EQUIP LOCAL HA COMÉS LA SEVA CINQUENA 
PERSONAL.  

 
L’ENTRENADOR DE L’EQUIP LOCAL TALLEDA MARTI, JORDI (DNI 45673454F) S’HA NEGAT A 
EFECTUAR CAP SUBSTITUCIÓ PER TAL DE NO INCOMPLIR LA NORMA D’ALINEACIÓ. DESPRÉS 

D’INSISTIR-LI A QUE HAVIA DE JUGAR AMB CINC JUGADORS, I TORNAR-SE A NEGAR HA ESTAT 
DESQUALIFICAT. 
 

 
DESPRÉS DE SER DESQUALIFICAT HA ABANDONAT L’INSTAL·LACIÓ, I L’EQUIP HA CONTINUANT 
NEGANT-SE A JUGAR AMB CINC JUGADORS. 

 
FINALMENT EL PARTIT HA CONTINUAT AMB L’EQUIP LOCAL AMB 4 JUGADORS. 
 

 
 
  

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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13.3. Informes en cas d’incidents 

 

Els noms de tots els jugadors i àrbitres exposats en aquests exemples són ficticis, així com 
els fets descrits en ells. 

 

13.3.1 Incidents entre els jugadors 

a) Full d’informe  

dors de ELS  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BC  MARTORELL  I  

FC BARCELONA,  EN EL MINUT SET DEL PRIMER PERÍODE, EL JUGADOR NÚM. 15 DE L'EQUIP ‘A’ : 
“ BC MARTORELL”, SR JOSEP GARCIA RODRIGUEZ., AMB DNI 38.557.225 X , HA ESTAT 
DESQUALIFICAT PER : 

 
DONAR-LI UN COP DE PUNY AL JUGADOR NÚM. 12  DE L’EQUIP ‘B’ ,  QUAN  
AQUEST  VOLIA TREURE LA PILOTA DE BANDA. 

 
S’ADJUNTA LA CORRESPONENT LLICÈNCIA FEDERATIVA. 

 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

  

EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS  
BC  MARTORELL I FC BARCELONA, EN EL MINUT NOU DEL TERCER PERÍODE, EL JUGADOR NÚM. 
14 DE  L'EQUIP ‘B’ : “FC BARCELONA” , SR JOSEP MARTI GARCIA , AMB DNI 38.557.225 X , HA 

ESTAT DESQUALIFICAT PER DIRIGIR-SE AL JUGADOR NÚM .  4 DE L’EQUIP ‘A’  DIENT-LI: 
 
“ERES UN CABRÓN, UN MARICÓN Y NO TIENES HUEVOS PARA JUGAR CON NOSOTROS; ERES 

UNA NIÑA” 
 
EL JUGADOR DESQUALIFICAT NO HA ABANDONAT EL RECINTE DE JOC I HA PRESENCIAT 

TOT EL PARTIT DES DE LA GRADERIA. 
 
S’ADJUNTA LA CORRESPONENT LLICÈNCIA FEDERATIVA. 

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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13.3.2. Incidents entre jugadors i públic 

 

a) Full d’informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS  

BC  MARTORELL I  FC BARCELONA, EN EL MINUT CINC DEL QUART PERÍODE, ELS JUGADORS DE 
L’EQUIP ‘A’ :  NÚM. 4, SR. JOSEP LOPEZ GARCIA, AMB DNI 46.678.222 X I NÚM. 12 SR. ENRIC 
SERRANO VERA, AMB DNI. 47.222.444 F  HAN ABANDONAT EL TERRENY DE JOC I HAN ANAT CAP 

A LA GRADERIA ON ES TROBAVA EL PÚBLIC VISITANT I HAN COMENÇAT A BARALLAR-SE 
ENTRE ELLS. PER AQUEST MOTIU HAN ESTAT DESQUALIFICATS AMBDÓS JUGADORS. 
 

EL PARTIT HA ESTAT ATURAT DURANT 4 MINUTS A CAUSA D’AQUEST INCIDENT.  
AQUESTS JUGADORS NO HAN ABANDONAT EL RECINTE DE JOC I HAN  SEGUIT EL PARTIT DES 
DE LA GRADERIA. 

 
S’ADJUNTEN LES CORRESPONENTS LLICÈNCIES FEDERATIVES. 
 

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

  
EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS  
BC  MARTORELL I FC BARCELONA, EN EL MINUT CINC DEL SEGON PERÍODE, ELS JUGADORS DE 
L’EQUIP ‘A’: NÚM. 4, SR. CARLES ORTEGA GARCIA, AMB DNI 46.678.222 X  I NÚM. 12 SR. ENRIC 

SERRANO VERA, AMB DNI. 47.222.444 F S’HAN DIRIGIT AL PÚBLIC DE L’EQUIP ‘B’ DIENT-LOS: 
 
“SOU UNS MARICONS I UNS PALLASSOS DE MERDA I ELS VOSTRES FILLS TAMBÉ” 

 
DESPRÉS D’AIXÒ S’HA PRODUÏT UNA BARALLA ENTRE ELLS I EL PÚBLIC. HAN HAGUT 
D’INTERVENIR EL DELEGAT DE CAMP I LA POLICIA LOCAL. EL PARTIT HA ESTAT ATURAT  

DURANT 10 MINUTS. 
 
PER TAL MOTIU AMBDÓS JUGADORS HAN ESTAT DESQUALIFICATS. 

 
S’ADJUNTEN LES CORRESPONENTS LLICÈNCIES FEDERATIVES. 

 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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13.3.3. Incidents entre jugadors i àrbitre 

 

a) Full d’informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.4. Incidents entre àrbitre i públic 

 

a) Full d’informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS 
 BC  MARTORELL I FC BARCELONA, EN EL MINUT DEU DEL SEGON PERÍODE, EL JUGADOR NÚM. 

12 DE L'EQUIP ‘A’: “BC MARTORELL”, SR JOSEP GARCIA RODRIGUEZ, AMB DNI 38.557.225 X , HA 
ESTAT DESQUALIFICAT PER DIRIGIR-SE A L’ÀRBITRE PRINCIPAL DIENT-LI: 
 

“ETS UN FILL DE PUTA. NO TENS NI PUNYETERA IDEA DE PITAR, ETS UN CABRÓ I LA TEVA MARE 
NO ÉS SANTA” 
 

S’ADJUNTA LA CORRESPONENT LLICÈNCIA FEDERATIVA. 
 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

EN EL PARTIT NÚM 450, DE CATEGORIA CADET MASCULÍ PREFERENT ENTRE ELS EQUIPS BC 
MARTORELL I FC BARCELONA, EN EL MINUT DEU DEL SEGON PERÍODE M’HE VIST OBLIGAT A 

ATURAR EL PARTIT DURANT UN PERÍODE DE VINT MINUTS PERQUÈ UN GRUP 
APROXIMADAMENT  DE QUINZE SEGUIDORS DE L’EQUIP LOCAL HA ENVAÏT EL TERRENY DE 
JOC, DIRIGINT-SE CAP A L’ÀRBITRE AUXILIAR  DIENT-LI: 

 
“TE VAMOS A MATAR. HOY DE AQUÍ NO SALES. ERES UN CABRÓN”. 
 

AL MATEIX TEMPS UN D’AQUEST SEGUIDORS L’HA AGREDIT DONANT-LI UN COP DE PUNY A 
L’ALÇADA DE L’ESTÓMAC I UN COP DE PEU AL CAP. 
 

L’ÀRBITRE AUXILIAR HA HAGUT DE SER ATÈS PER UNA DOTACIÓ DEL 061 QUE SE L’HA 
EMPORTAT A L’HOSPITAL. 
 
L’ÀRBITRE PRINCIPAL HA CONTINUAT ARBITRANT EL PARTIT, EL QUAL S’HA ACABAT SENSE 

CAP MÉS INCIDENT. 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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14. Tràmits a seguir en suspendre un partit 

 

Es produeixen una gran manca de dades als informes de suspensió de partits, així com una 
certa confusió sobre què s'ha de fer en cada cas. Per tal d'aclarir tot això i com a guia 
d'actuació, us donem una sèrie de criteris que, malgrat tot, haureu de completar amb el vostre 
sentit comú i la vostra lògica. 

 SUSPENSIÓ D’UN PARTIT  

1  2 

ABANS DE 
COMENÇAR 

MOTIUS 
COMENÇAT 
EL PARTIT 

1 Climatològics 1  

2 Equip no presentat 2 

3 Incidents del públic 3 

4 D’altres 4 

---------- Quedar-se sense jugadors 5 

 

Tal i com podeu veure al quadre, hi ha diversos motius pels quals es pot arribar a suspendre un 
partit. La manera d'actuar serà ben diferent, en molts casos, segons si el partit hagi ESTAT 
COMENÇAT O NO. 

 

14.1. Abans de començar els partits 

14.1.1. Suspensió d’un partit no començat per causes climatològiques 

És potestat exclusiva de l’àrbitre principal valorar si les causes són suficients per suspendre un 
partit. 

EN LES CATEGORIES DE PROMOCIÓ EN CAS D’INCLEMÈNCIA ATMOSFÈRICA, ES 
REGULA LA POSSIBILITAT DE NO COMPARÈIXER CAP DELS DOS EQUIPS, SENSE 
CAP MENA DE SANCIÓ, SEMPRE QUE S’ACOMPLEIXI EL SEGÜENT: 

1. Que l’àrbitre certifiqui a l’informe del partit la impossibilitat de jugar el partit per pluja. 

2. Que abans de les quaranta-vuit hores posteriors a la data del partit, tingui entrada a 
l’FCBQ un document signat pels dos equips, comunicant la nova data de celebració del 
partit. L’àrbitre igualment té l’obligació de fer constar en el dors de l’acta que cap equip no 
s’ha presentat. 
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a)  Complementació de l’acta del partit 

Els jugadors s’ha d’inscriure a l’acta com si el 
partit s'anés a jugar, encara que només serà 
necessari que inscrivim el número mínim de 
jugadors per la categoria que es juga: 8 fins 
infantil (inclòs) i 5 a partir de cadet (inclòs). 

És del tot necessari que els  jugadors  inscrits 
a l’acta estiguin presents a les instal·lacions, 
en condicions de jugar, ja que en cas contrari, 
no  es tracta d’un partit suspès, sinó d’un equip 
o d’ambdós equips no presentats. 

S’ha d’inutilitzar les columnes d’acumulació de punts escrivint: “SUSPÈS PER 
PLUJA”  i signar l’acta del partit. 

b)  Redacció de l’informe  

 És necessari que recordem que tots els informes darrera l'acta s'han d'escriure amb 
lletra clara, ja que moltes vegades no s'entén el que hi ha escrit. En els informes de 
suspensió, heu d'incloure: 

 S'han d'indicar totes les dades del partit ( número, categoria, equips, etc.) 

 Que el partit ha estat suspès, indicant la causa. 

 Si els equips s'han posat o no d'acord en una nova data per jugar-lo. 

 Si els àrbitres i els auxiliars de taula poden assistir o no aquesta nova data de 
celebració del partit. 

 L’àrbitre  i els auxiliars de taula, si n’hi ha, han de signar l’acta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I PUTXET 
SPORT S’HA SUSPÈS PER LA PLUJA. 
AMBDÓS EQUIPS  NO S’HAN POSAT D’ACORD EN LA NOVA DATA DE CELEBRACIÓ.  

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 

EL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I PUTXET 
SPORT S’HA SUSPÈS PER LA PLUJA. 

AMBDÓS EQUIPS S’HAN POSAT D’ACORD PER JUGAR-LO EL DIA 15 DE MARÇ  A LES 19:45 HORES. 
TANT L’ÀRBITRE  PRINCIPAL, L’AUXILIAR I EL CRONOMETRADOR PODRAN ASSISTIR  EN LA NOVA DATA DE 
CELEBRACIÓ DEL PARTIT. L’ANOTADOR NO HO PODRÀ FER. 

  
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 
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c) Omplir els fulls de suspensió de partit 

A més de fer l'informe, ÉS OBLIGATORI fer servir els 
fulls de SUSPENSIÓ DE PARTIT, ja que agilitzen els 
tràmits posteriors per a la celebració d'un partit. 

Els fulls consten de quatre apartats: 

1. Dades del partit: 

 Nom dels equips. 

 Data i número del partit. 

 La categoria, marcant amb "X" la casella 
corresponent. 

 

2. Heu de consignar si el partit ha estat començat o no, 
marcant el quadre corresponent i, si els equips s'han 
posat d'acord en una data, consigneu-la, així com 
l'horari per la nova celebració. INTENTEU PER TOTS 
ELS MITJANS D'ARRIBAR A UN ACORD EN UNA 
DATA EN QUE HI PUGUEU ASSISTIR VOSALTRES 
MATEIXOS COM A ÀRBITRES, CONJUNTAMENT 
AMB ELS AUXILIARS DE TAULA. Heu de fer 
consignar el nom i número de D.N.I. d'una persona 
AMB LLICÈNCIA de cada equip, que serà qui signi 
donant conformitat a la nova data. 

 

3. En cas de no haver-hi acord entre els dos equips per 
celebrar el partit una nova data, s'han de fer constar els 
dies i les hores en què l'equip local disposa de pista 
per celebrar el partit. Un responsable de l'equip local 
AMB LLICÈNCIA ha de consignar les seves dades i 
signar el full. 

 

4. Heu de fer constar (SI o NO) si podeu assistir com a col·legiats en la nova data 
acordada, i també, al costat de cada casella ANOTEU EL NOM I COGNOMS DELS 
INTEGRANTS DE L'EQUIP ARBITRAL, TANT SI HI PODEU ANAR COM SI NO 
PODEU I ENCARA QUE NO S'HAGI ARRIBAT A CAP ACORD ENTRE ELS DOS 
EQUIPS. Per últim, l'àrbitre principal ha de signar el full. 

 

d) Procediment final 

Finalment, heu de DONAR UNA CÒPIA DEL FULL D’INFORME I DEL DE 
SUSPENSIÓ A CADASCUN DELS EQUIPS, segons s'indica al peu del full de 

suspensió de partits, i adjunteu els altres dos fulls (el blanc i el groc) amb l'acta del partit, 
i lliurar les actes dels partits suspesos a la bústia de l’FCBQ abans de les 18:00. 
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14.1.2. Suspensió per no presentació d’un equip 

a) Complementació de l’acta del partit 

 S’han d’inscriure  els jugadors de l’equip que es troba present al terreny de joc, de 
la mateixa manera que es faria  si el partit s'anés a jugar. 

 A les caselles de l’equip no presentat s’ha d’escriure en diagonal i amb lletres 
majúscules: “NO PRESENTAT”. 

 Tots els components de l’equip arbitral han de signar l’acta del partit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Redacció d’informe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Obligacions Posteriors 

1. Les actes han de ser lliurades a l’FCBQ abans de les 18 hores del diumenge. 

 

 

EL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I PUTXET 
SPORT HA ESTAT SUSPÉS JA QUE L’EQUIP VISITANT NO S’HA PRESENTAT DESPRÉS D’HAVER ESPERAT 15 
MINUTS DES DE L’HORA OFICIAL D’INICI DEL PARTIT, DEGUT A QUE L’EQUIP VISITANT NO HA FET ACTE DE 

PRESÈNCIA AL TERRENY DE JOC. 
  
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 
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14.1.3. Suspensió per incidents amb el públic 

 

a)  Complementació de l’acta del partit 

 S’haurà d’omplir l’acta com si el partit es jugués. 

 Els entrenadors han de signar l’acta com si el partit es jugués, però l’àrbitre no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Redacció de l’informe  

 Indicar totes les dades del partit (número, categoria, equips, etc.) assenyalant la 
causa de la suspensió ( per invasió de públic, trifurques, etc.). 

 Recordeu que es recomana fer un esborrany abans d’escriure l’informe definitiu al 
full d’informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Obligacions posteriors 

 L'acta s'ha de lliurar a l’FCBQ abans de les 18:00 hores del diumenge. 

 Sempre que creieu que l’informe que fareu darrera de l’acta pot fer perillar  la 
vostra integritat física, heu de posar al full d’informe “SEGUEIX INFORME”. 
D’aquesta manera podeu fer l’informe a casa amb més tranquil·litat.  

 

INFORME DEL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I 
PUTXET SPORT  
EL PARTIT HA ESTAT SUSPÉS QUAN MANCAVEN 3 MINUTS PER COMENÇAR, PERQUÈ S’HA PRODUIT UNA BARALLA 
ENTRE ELS JUGADORS DE L’EQUIP ‘B’: PUTXET SPORT” I  ELS PARES DELS JUGADORS DE L’EQUIP LOCAL. 
DEGUT A AIXÒ  HAN ESTAT DESQUALIFICATS TOTS ELS JUGADORS D’AQUEST EQUIP.  
 
S’ADJUNTEN LES CORRESPONENTS LLICÈNCIES FEDERATIVES. 

  
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 
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14.1.4. Suspensió per altres motius 

Complementació de l’acta del partit 

 S’haurà d’omplir l’acta com si el 
partit es jugués. 

 Els entrenadors han de signar l’acta 
com si el partit es jugués, però 
l’àrbitre no. 

 

 

 

 

 Redacció de l’informe 

 Indicar totes les dades del partit (número, categoria, equips, etc.) assenyalant la 
causa de la suspensió (manca de cistelles, manca de llum, trencament de l’anella, 
etc.). 

 Informar si els equips s'han posat d'acord per jugar-lo en una nova data i si 
l'àrbitre hi pot assistir o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obligacions posteriors  

 

1. Totes les actes han de ser lliurades a l’FCBQ abans de les 18 hores del diumenge. 

 

INFORME DEL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I 

PUTXET SPORT  
EL PARTIT HA ESTAT SUSPÉS ABANS DE COMENÇAR, PERQUÈ S’HA TRENCAT LA CISTELLA ON ESTAVEN FENT LA 
RODA D’ESCALFAMENT ELS JUGADORS DE L’EQUIP VISITANT.  
EN NO DISPOSAR L’EQUIP LOCAL D’UNA CISTELLA DE RECANVI,  HE HAGUT DE SUSPENDRE EL PARTIT.  
ELS EQUIPS ESTAN D’ACORD A JUGAR EL PARTIT EL DIA 15 DE NOVEMBRE A LES 21:00. ELS ÀRBITRES I AUXILIARS 
DE TAULA PODRAN ASSISTIR-HI. 

  

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 

 

INFORME DEL PARTIT NÚM. 1645128 DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  I 
PUTXET SPORT  

EL PARTIT HA ESTAT SUSPÉS JA QUE NO HI HAVIA LLUM AL CAMP. DESPRÉS D’ESPERAR 15 MINUTS SOBRE 
L’HORA PREVISTA PEL PARTIT, I NO TENIR NOTÍCIES SOBRE LA POSSIBLE SOLUCIÓ DE LA INCIDÈNCIA  HE HAGUT DE 
SUSPENDRE EL PARTIT.  

ELS EQUIPS NO S’HAN POSAT D’ACORD EN UNA NOVA DATA PER DISPUTAR EL PARTIT. 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. LORENZO, IVAN (2113) 
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14.2. Després de començar els partits 

 

14.2.1. Suspensió d’un partit començat per causes climatològiques 

 

És potestat exclusiva de l’àrbitre principal valorar si les causes són suficients per suspendre un 
partit. 

 

a)  Complimentació de l’acta del partit 
 

A les columnes d'acumulació de punts NO 
s'ha de posar la frase: SUSPÈS PER PLUJA 
NO TANQUEU MAI UNA ACTA QUAN EL 
PARTIT NO HAGI ACABAT AMB 
NORMALITAT.  

 

S’ha  de procedir a fer l'informe sense tancar 
la puntuació ni les faltes a l’anvers de l'acta.  

 

MAI HEU DE SIGNAR L’ACTA. 

 

 

 

 

 

 

b) Informe  

S'ha de fer constar el mateix que s'indica al punt 11.1.1.2. d’aquest capítol, a més de 

les referències següents en quan a la situació en què ha de continuar el joc: 

 Temps de joc que es portava en el moment de suspendre el partit (en minuts i 
segons), així com el resultat fins al moment. 

 Com s'ha de reprendre el joc incloent-hi: 

 Quin equip l'ha de reprendre. 

 Des de quina part del terreny de joc. 

 La situació del rellotge dels 24 segons, si s'escau. 

 A quin equip correspon la fletxa d’alternança. 
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S’ha d’entregar una copia de l’informe a cada equip en el cas que l’informe es realitzi 
en un full d’informe. 

 

c) Omplir els fulls de suspensió de partit 

Veure punt 13.1.1.C. d’aquest capítol. 

 

d) Obligacions posteriors 

Totes les actes han de ser lliurades a l’FCBQ abans de les 18 hores del diumenge. 

 

 

 

14.2.2. Suspensió d’un partit començat per no presentació d’un equip 
 

 

És potestat exclusiva de l'àrbitre principal valorar si les causes són suficients per suspendre un 
partit. 

Comentari: Es pot donar el cas que un equip que està present a les instal·lacions no 

es presenti per reprendre una mitja part o una pròrroga (es a dir, que deixi el terreny de 
joc i no acudeixi quan l'àrbitre el crida). Encara que el reglament de joc prescriu com 
s'ha d'actuar, hem de tenir en compte el que prescriu el reglament de Competició de 
l’FCBQ, per la qual cosa heu de fer servir TOTS els mitjans al vostre abast perquè 
l'equip torni a la pista disposat a continuar el joc de manera normal. En cas contrari, I 
NOMÉS EN EL CAS EN QUE US VEIEU TOTALMENT OBLIGATS A FER-HO, haureu 
de suspendre el partit. 

En qualsevol cas cal que feu el procediment de reemprendre el partit, és a dir xiular 3, 
1 i posar la pilota en joc, per fer evident que l’equip es nega a jugar. 

 

INFORME DEL PARTIT NÚM. 6 DE CATEGORIA COPA CATALUNYA MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS CB SITGES 

 
EL PARTIT HA ESTAT SUSPÈS ABANS D’INICIAR-SE EL SEGON PERÍODE A CAUSA DE LA PLUJA. 
El JOC S’HAVIA DE REEMPRENDRE  AMB EL SALT ENTRE DOS D’INICI DEL SEGON PERÍODE. 

EN EL MOMENT DE LA SUSPENSIÓ LA FLETXA D’ALTERNANÇA LI CORRESPONIA A L’EQUIP LOCAL. 
 
ELS EQUIPS ESTAN D’ACORD A JUGAR EL PARTIT EL DIA 15 DE NOVEMBRE A LES 21:00. ELS ÀRBITRES I AUXILIARS 
DE TAULA PODRAN ASSISTIR-HI. 

 

  

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. DOS SANTOS, C (1035) 
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a) Complementació de l’acta 

 NO S’HA DE TANCAR MAI L’ACTA QUAN EL 
PARTIT NO HAGI ACABAT AMB 
NORMALITAT.  

 NO S’HA DE SIGNAR a l’anvers de l’acta. 

 

 

b) Redacció de l’informe 

Heu de detallar les causes que us han obligat a 
suspendre el partit, així com les mesures que heu 
pres per intentar d'evitar-ho, deixant ben clar que, 
malgrat totes aquestes mesures, ha estat del tot 
impossible fer que l'equip tornés a la pista per tal de 
continuar el partit. 

Feu constar totes les dades referents al temps de 
joc i situació pel cas en què s'hagués de continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Repartiment de les actes 

Tenint en compte que el partit no s’ha acabat MAI HEU DE LLIURAR LES ACTES 
ALS EQUIPS NI TAMPOC HEU DE TANCAR L’ACTA. 

En el cas que l’informe es realitzi en un full d’informe caldrà repartir les còpies als 
equips. 

 

d) Obligacions posteriors 

S'han de lliurar les actes a l’FCBQ abans de les 18:00 hores del diumenge. 

 

 

 

INFORME DEL PARTIT NÚM. 1645128  DE CATEGORIA INFANTIL MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS BAC DE RODA  
I PUTXET SPORT  
 

EL PARTIT HA ESTAT SUSPÈS ABANS D’INICIAR-SE EL SEGON PERÍODE JA QUE L’EQUIP VISITANT NO HA 
VOLGUT REEMPRENDRE EL JOC DESPRÉS DE SER REQUERIT A FER-LO PER L’ÀRBITRE PRINCIPAL. 
 

  
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. DOS SANTOS, C (1035) 
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14.2.3. Manca de jugadors (inferioritat) 

 

Art. 31 Regles de joc: Si en el transcurs d'un partit el nombre de jugadors esdevé inferior a 

dos, el partit s'acaba i aquest equip perd el partit per incompareixença. 

MOLT IMPORTANT: Encara que el reglament consideri que l'equip que es queda sense 
jugadors ha de perdre el partit, VOSALTRES US HEU DE LIMITAR A SUSPENDRE 
L'ENCONTRE, DEIXANT LA DECISIÓ PEL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE L’FCBQ. 

 

a) Complementació de l’acta 

Cal actuar igual que al punt 13.2.3.a 

Com que el partit no ha acabat de manera 
normal s'ha de deixar l'acta tal i com s'ha 
suspès el partit, NO HEU DE TANCAR-LA 
NI SIGNAR-LA I NO HEU DE REPARTIR 
LES ACTES. 

 

b)  Redacció d’informe  

S’han de posar totes les dades del partit 
(núm., categoria, equips, etc.), indicant la 
circumstància de quin equip s'ha quedat 
sense jugadors, quin era el resultat en el 
moment de la suspensió i qui tenia la 
possessió de la pilota.  

LA DECISIÓ DE DONAR EL PARTIT 
COM A FINALITZAT CORRESPON AL 
COMITÈ DE COMPETICIÓ I NO A 
VOSALTRES, ÉS PER AIXÒ QUE MAI 
HEU DE POSAR L’EQUIP GUANYADOR. 

En cas de realitzar l’informe en un full d’informe caldrà repartir les còpies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Obligacions posteriors 

 L'acta s'ha de lliurar a l’FCBQ abans de les 18:00 hores del diumenge. 
 

 

EL PARTIT NÚM. 802 DE CATEGORIA MINI MASCULÍ ENTRE ELS EQUIPS MARISTES ADEMAR I CENTRE 
CATÒLIC S’HA SUSPÈS QUAN FALTAVEN 4 MINUTS I 56 SEGONS PER ACABAR EL SISÈ PERÍODE QUAN EL 
RESULTAT ERA DE 50-52 A FAVOR DE L’EQUIP VISITANT, PERQUÈ L’EQUIP ‘A’:  “MARISTES ADEMAR” S’HA 

QUEDAT A LA PISTA AMB UN SOL JUGADOR. 
EN EL MOMENT DE LA SUSPENSIÓ LA PILOTA ESTAVA EN POSSESSIÓ DE L’EQUIP LOCAL A L’ALÇADA DE 
LA LÍNIA DE MIG CAMP. 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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  14.2.4. Suspensió d’un partit començat per incidents del públic 

 

És potestat exclusiva de l’àrbitre principal valorar si 
les causes són suficients per suspendre un partit. 

Comentari: Per suspendre un partit, els incidents que 
es donin han de tenir la suficient gravetat. 

a)  Complementació de l’acta del partit 

 

L’acta es lliurarà a la Federació tal i com 
estava en el moment de la suspensió del 
partit. 

 

MAI HEU DE SIGNAR-LA 

 

Tenint en compte que el partit no s’ha 
acabat MAI HEU DE LLIURAR LES ACTES 
ALS EQUIPS I COM ÉS LÒGIC TAMPOC 
HEU DE TANCAR L’ANVERS DE L’ACTA. 

b)  Redacció d’informe 

Heu de redactar molt clarament les circumstàncies que us obliguen a suspendre el 
partit:  

 Tipus d'incidents. De quina manera impossibiliten el desenvolupament normal del 

joc. 

 Número de persones que protagonitzen els incidents. A quin club pertany 

presumptament aquesta part del públic que els protagonitza.  

 Si s'hi involucren també persones amb llicència federativa. En aquest cas, cal 

intentar reconèixer-los. 

 Qualsevol altra dada que aporti informació sobre els fets esdevinguts. 

És necessari indicar totes les dades del partit (núm., categoria, equips, etc.) i la causa 
de suspensió del partit (per invasió de públic, trifulgues, etc.); informar si els equips 
s'han posat d'acord per tornar a jugar el partit i si l'àrbitre pot assistir a la nova data de 
celebració. 

NOMÉS EN EL CAS EN QUE PERILLI LA VOSTRA INTEGRITAT FÍSICA, podeu 
posar darrera l'acta únicament l'expressió "SEGUEIX INFORME", amb la qual cosa 
haureu de fer un informe posterior sobre els fets. 

En cas de realitzar l’informe en un full d’informe caldrà repartir les còpies. 
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C)  Obligacions posteriors 

L’acta s’ha de lliurar a l’FCBQ abans de les 18,00 hores del diumenge. 

 

 

 

 

 

 

EL PARTIT NÚM. 6 DE CATEGORIA COPA CATALUNYA MASCULINA  ENTRE ELS EQUIPS HOTEL 
ANTEMARE CB SITGES I CB RIPOLLET S’HA SUSPÈS PERQUÈ UN SEGUIDOR DE L’EQUIP LOCAL 

HA ENTRAT DINTRE DE LA PISTA I M’HA DONAT UN COP DE COLZE A L’ESTOMAC I UN COP DE 
PUNY A LA CARA.  
 

DESPRÉS D’AIXÒ HE HAGUT DE SUSPENDRE EL PARTIT, DEGUT A  QUE TENIA UNA FORTA 
HEMORRAGIA NASAL I PERQUÈ EL DELEGAT DE CAMP NO PODIA FER-SE CÀRREC DE LA 
SITUACIÓ I NO GARANTITZAVA LA INTEGRITAT FÍSICA DELS JUGADORS I LA MEVA. 

 
EN EL MOMENT DE LA SUSPENSIÓ S’ANAVA A INICIAR EL SEGON PERÍODE AMB UN SERVEI 
CORRESPONENT A ALTERNANÇA PER L’EQUIP LOCAL A LA LÍNIA DE MIG CAMP.  

 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 

 

 
 
 

 

EL PARTIT NÚM. 6 DE CATEGORIA COPA CATALUNYA MASCULINA  ENTRE ELS EQUIPS HOTEL 
ANTEMARE CB SITGES I CB RIPOLLET S’HA SUSPÈS PERQUÈ  SEGUIDORS D’AMBDÓS EQUIPS HAN 
ENVAÏIT LA PISTA I HAN COMENÇAT A BARALLAR-SE. EL PARTIT HA ESTAT ATURAT 25 MINUTS I 

HA HAGUT DE VENIR LA POLICIA NACIONAL PER DESFER  LA BARALLA. 
 
DESPRÉS D’AIXÒ HE HAGUT DE SUSPENDRE EL PARTIT PERQUÈ EL DELEGAT DE CAMP NO PODIA 

FER-SE CÀRREC DE LA SITUACIÓ I NO GARANTITZAVA LA INTEGRITAT FÌSICA DEL JUGADORS NI 
LA MEVA. 
 

EN EL MOMENT DE LA SUSPENSIÓ S’ANAVA A INICIAR EL SEGON PERÍODE AMB UN SERVEI 
CORRESPONENT A ALTERNANÇA PER L’EQUIP LOCAL A LA LÍNIA DE MIG CAMP.  
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 
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14.2.5. Suspensió d’un partit començat per altres causes 

 

Es pot donar el cas que, per qualsevol circumstància 
diferent de les descrites, com poden ser: el trencament 
d’una cistella, d’una anella o per manca de llum, no es 
pugui continuar un partit.  

 

a) Complementació de l’acta del partit 

 

L’acta es lliurarà a la Federació tal i com 
estava en el moment de la suspensió del partit. 

MAI HEU DE SIGNAR-LA 

Tenint en compte que el partit no s’ha acabat 
MAI HEU DE LLIURAR LES ACTES ALS 
EQUIPS I COM ÉS LÒGIC TAMPOC HEU DE 
TANCAR L’ANVERS DE L’ACTA 

 

b) Redacció de l’informe  

 Cal indicar totes les dades del partit (número, 
categoria, equips, etc.), moment de la suspensió del partit i com es trobava la pilota 
en aquell moment,a qui corresponia la fletxa d’alternança, assenyalant la causa de la 
suspensió (manca de cistelles, manca de llum, trencament de l’anella, etc.). 

 Cal informar si els equips s'han posat d'acord per jugar-lo en una nova data i si l'equip 
arbitral hi pot assistir o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARTIT NÚM. 6 DE CATEGORIA COPA CATALUNYA MASCULINA  ENTRE ELS EQUIPS HOTEL 
ANTEMARE CB SITGES I CB RIPOLLET S’HA SUSPÈS PERQUÈ AL FINALITZAR EL PRIMER PERÍODE 
HA MARXAT LA LLUM  DE LA INSTAL·LACIÓ, I DESPRÉS DE VINT MINUTS D’ESPERA NO S’HAVIA 

POGUT SOLUCIONAR L’INCIDÈNCIA.  
LA PISTA RESERVA DE L’EQUIP LOCAL TAMBÉ ES TROBAVA SENSE LLUM.  
 

ELS EQUIPS HAN ACORDAT CONTINUAR EL PARTIT EL DIA 5 D’OCTUBRE. TANT ELS ÀRBITRES 
COM ELS AUXILIARS DE TAULA PODRAN ASSISTIR-HI.. 
 

EL PARTIT HA DE CONTINUAR AMB UN SERVEI DE MIG CAMP ENFRONT DE LA TAULA 
D’ANOTADORS PER L’EQUIP B, QUE CORRESPON AL SERVEI D’ALTERNANÇA. 
 

 
 

ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 



NORMES ADMINISTRATIVES 

Manual del CABQ-EABQ 
2013-14   

              42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de realitzar l’informe en un full d’informe caldrà repartir les còpies. 

 

 

c) Obligacions posteriors 

L'acta s'ha de lliurar a l’FCBQ abans de les 18:00 hores del diumenge. 

RECORDATORI: Abans de suspendre un partit per motius violents, invasió de pista o en 
què perilli la vostra integritat o la d'algun equip, s'ha de requerir la presència de la Força 

Pública obligatòriament com últim recurs, abans de procedir a la suspensió. 

 

15. Apel·lació sota protesta d’un equip 
 

L'equip que vulgui apel·lar sota protesta, haurà de realitzar directament un informe al Comitè 
de Competició. 
 
No s'haurà de fer cap tipus d'informe sobre aquest aspecte, ni signar cap jugador l'acta. 

 

 

L’àrbitre principal és la única persona que decideix que  

s’escriu darrera de l’acta. 

 

 

 

 

 
EL PARTIT NÚM. 6 DE CATEGORIA COPA CATALUNYA MASCULINA  ENTRE ELS EQUIPS HOTEL 
ANTEMARE CB SITGES I CB RIPOLLET S’HA SUSPÈS PERQUÈ AL FINALITZAR EL PRIMER PERÍODE 

S’HA TRENCAT EL SUPORT DE LA CISTELLA I  NO HA ESTAT POSSIBLE SUBSTITUÏR-LA. 
L’EQUIP LOCAL NO DISPOSAVA DE PISTA RESERVA PER PODER CONTINUAR EL PARTIT. 
 

ELS EQUIPS NO S’HAN POSAT D’ACORD EN UNA NOVA DATA PER JUGAR EL PARTIT. 
 
EL PARTIT HA DE CONTINUAR AMB UN SERVEI DE MIG CAMP ENFRONT DE LA TAULA 

D’ANOTADORS PER L’EQUIP B, QUE CORRESPON AL SERVEI D’ALTERNANÇA. 
 
 

 
ÀRBITRE PRINCIPAL 

 
SR. MIQUEL GARCIA PLANES (1543) 



NORMES ADMINISTRATIVES 

Manual del CABQ-EABQ 
2013-14   

              43 

 

16. Partits d’anada i tornada 
 

Un cop s’acaba la competició de fase regular de les diferents categories organitzades per 
l’FCBQ, es celebren la fase final de cadascuna d’elles. Aquesta fase final es divideix en fase de 
campions, fase d’ascens i fase de permanència. Les fases finals de la majoria de les 
competicions són per eliminatòria d’anada i tornada, on és vàlid l’empat en el partit i s’hauran 
de jugar les pròrrogues necessàries en el cas que s’iguali l’eliminatòria sumant el resultat dels 
dos partits. 

Exemple 1: 

 Resultat primer partit (anada):   Equip ‘A’ – 72 

        Equip ‘B’ – 72 

El resultat de final de partit és vàlid. 

 

 Resultat segon partit (tornada):   Equip ‘B’ – 83 

        Equip ‘A’ – 74 

Passa l’eliminatòria l’equip ‘B’. 
 

Exemple 2: 

 Resultat primer partit (anada):   Equip ‘A’ – 86 

 Equip ‘B’ – 79 

El resultat de final de partit és vàlid. 

 

 Resultat segon partit (tornada):   Equip ‘B’ – 68 

        Equip ‘A’ – 61 

        

Caldrà jugar les pròrrogues necessàries per desfer la igualada de l’eliminatòria. 

Així doncs, cal fixar-se bé en les designacions, i en aquella on s’especifiqui que 
el partit és d’anada o de tornada tingueu present el paràgraf anterior. 

 

La majoria de vegades el CABQ no us podrà facilitar el resultat del partit d’anada, ja que hi 
ha eliminatòries que es juguen el mateix cap de setmana. EN AQUEST CAS HEU DE 
DEMANAR ALS EQUIPS PARTICIPANTS QUE US DEIXIN L’ACTA DEL PARTIT 
D’ANADA PER COMPROVAR EL RESULTAT. 

Hi ha algun tipus d’eliminatòria que es juga amb el sistema de PLAY-OFF. En aquest tipus 
de sistema si el partit finalitza amb el tempteig igualat, caldrà jugar les pròrrogues 
necessàries per desfer-lo. 
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17. Tarifes arbitrals 
 

17.1. Tarifes CA –EABQ 
 

TARIFES ARBITRALS CABQ 
CATEGORIA 

ÀRBITRE 
PRINCIPAL 

ÀRBITRE 
AUXILIAR 

ANOTADOR CRONO 24" TOTAL 

M
  

 A
  

 S
  

 C
  

 U
  

 L
  

 I
  
 N

  
 S

 

COPA CATALUNYA 88,00 € 88,00 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 236,30 € 

CC 1a CATEGORIA 47,00 € 47,00 € 16,10 € 16,10 € 16,10 € 142,30 € 

CC 2a CATEGORIA 41,50 € 41,50 € 16,10 € 16,10 €   115,20 € 

CC 3a CATEGORIA  CC 
SOTS 21 PREFERENT 

39,20 € 39,20 € 16,10 € 16,10 €   110,60 € 

C TERRITORIAL / CC B 
/SOTS 21 NIVELL A 

35,60 €   14,25 € 14,25 €   64,10 € 

SOTS 21 NIVELL B 27,80 €         27,80 € 

JÚNIOR PREFERENT 39,20 € 39,20 € 16,10 € 16,10 € 16,10 € 126,70 € 

JÚNIOR 1r ANY I 
INTERTERRITORIAL 

35,50 € 35,50 € 14,25 € 14,25 €   99,50 € 

JÚNIOR NIVELL A I B 31,00 €   14,25 € 14,25 €   59,50 € 

JÚNIOR NIVELL C 25,50 €         25,50 € 

CADET PREFERENT 25,50 € 25,50 € 14,25 € 14,25 € 14,25 € 93,75 € 

CADET 1r ANY 23,30 € 23,30 € 14,25 € 14,25 €   75,10 € 

  

F
  

 E
  

 M
  

 E
  

 N
  
 I

  
 N

  
 S

 

COPA CATALUNYA 47,00 € 47,00 € 16,10 € 16,10 € 16,10 € 142,30 € 

CC 1a CATEGORIA 39,20 € 39,20 € 16,10 € 16,10 €   110,60 € 

CC 2a CATEGORIA 31,00 €   14,25 € 14,25 €   59,50 € 

CC 3a CATEGORIA  27,00 €   14,25 € 14,25 €   55,50 € 

CC B /SOTS 21 25,50 €         25,50 € 

JÚNIOR PREFERENT 35,50 € 35,50 € 14,25 € 14,25 € 14,25 € 113,75 € 

JÚNIOR 
INTERTERRITORIAL 

35,50 € 35,50 € 14,25 € 14,25 €   99,50 € 

JÚNIOR NIVELL A 25,50 €   14,25 € 14,25 €   54,00 € 

JÚNIOR NIVELL B 25,50 €         25,50 € 

CADET PREFERENT 25,50 € 25,50 € 14,25 € 14,25 € 14,25 € 93,75 € 
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TARIFES SERVEIS ARBITRALS EABQ 

CATEGORIA 
ÀRBITRE 

PRINCIPAL 
ÀRBITRE 
AUXILIAR 

ANOTADOR CRONO TOTAL 

PREMINI / MINI     
PREINFANTIL / INFANTIL 

13,80 €       13,80 € 

INFANTIL NIVELL A 14,70 € 14,70 € 11,50 € 11,50 € 52,40 € 

CADET 17,00 €       17,00 € 

CADET INTERTERRITORIAL 23,00 €   11,50 € 11,50 € 46,00 € 

 

En el cas que un club sol·liciti la presència d’un Comissari de Taula tal i com estableix l’article 
129 del Reglament Jurisdiccional,  el cost d’aquesta despesa serà de 28 euros a més dels 

desplaçaments i dieta si s’escauen i anirà carregada a l’equip sol·licitant. 

 

17.2. Torneigs Amistosos 

 

 Per sol·licitar arbitratges per partits amistosos o torneigs cal fer-ho a través de l’imprès de 
sol·licitud oficial que es troba a la pàgina web de la Federació. 

 S’aplicaran les següents tarifes per partits o torneigs amistosos sempre hi quan aquests 
siguin organitzats per clubs afiliats i  els equips participants pertanyin a la Federació 
Catalana de Basquetbol. Si hi ha equips participants d’altres Federacions autonòmiques 
s’aplicarà un 10% més d’aquesta tarifa. En el cas que hi hagi equips estrangers, s’aplicarà 
la tarifa oficial. 

 En el cas que el partit amistós o torneig estigui organitzat per una entitat no afiliada a la 
Federació Catalana, s’aplicarà la tarifa oficial.  

 La quantitat d’àrbitres serà la indicada en el quadrant. Pel que fa als auxiliars de taula, 
aquests poden ser col·laboradors del club organitzador. 

 Pel que fa a dietes s’aplicaran les mateixes casuístiques que la d’un partit oficial però 
l’import d’aquesta serà de 12 euros com a màxim. 

 El pagament del cost de l'arbitratge de torneigs s’ha de fer obligatòriament efectiu, pel club 
organitzador a les oficines del Comitè o Escola d’Àrbitres, en el decurs de la setmana 
abans de la celebració del torneig. Per partits amistosos caldrà que siguin abonats 
directament a l’equip arbitral en el terreny de joc. 
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TARIFES ARBITRALS PARTITS AMISTOSOS 
CATEGORIA 

ÀRBITRE 
PRINCIPAL 

ÀRBITRE 
AUXILIAR 

ANOTADOR 
CRONO o 

24" 
DRETS    
FCBQ 

TOTAL 

M
A

S
C

U
L

IN
S

 

COPA CATALUNYA 66,00 € 66,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 177,00 € 

CC 1a CATEGORIA 35,00 € 35,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 € 109,00 € 

CC 2a CATEGORIA 31,00 € 31,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 € 101,00 € 

ALTRES 
CATEGORIES 

SÉNIORS I SOTS 20 
28,00 €   12,00 € 12,00 € 15,00 € 67,00 € 

JÚNIOR 
PREFERENT 

29,00 € 29,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 94,00 € 

ALTRES 
CATEGORIES 

JÚNIORS 
25,00 €   11,00 € 11,00 € 12,00 € 59,00 € 

CADET 
PREFERENT 

19,00 € 19,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 € 72,00 € 

CADET 1r ANY 17,00 € 17,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 € 68,00 € 

  

F
E

M
E

N
IN

S
 

COPA CATALUNYA 35,00 € 35,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 106,00 € 

CC 1a CATEGORIA 29,00 € 29,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 94,00 € 

ALTRES 
CATEGORIES 

SÉNIORS 
21,00 €   11,00 € 11,00 € 12,00 € 55,00 € 

JÚNIOR 
PREFERENT 

26,00 € 26,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 € 86,00 € 

ALTRES 
CATEGORIES 

JUNIORS 
22,00 €   11,00 € 11,00 € 12,00 € 56,00 € 

CADET 
PREFERENT 

19,00 € 19,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 € 72,00 € 

  

P
R

O
M

O
C

IÓ
 

PREMINI / MINI     
PREINFANTIL / 

INFANTIL 
11,00 €       3,00 € 14,00 € 

INFANTIL A 13,00 € 13,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 € 51,00 € 

CADET 13,00 €   10,00 € 10,00 € 3,00 € 36,00 € 
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17.2. Dietes de Manutenció 
 

TARIFA APLICABLE: 
 

HORA O DIA D'ASSENYALAMENT DEL PARTIT 
DE DISSABTE O FESTIU 

QUAN DISTÀNCIA ENTRE DOMICILI ÀRBITRE 
I CAMP JOC SIGUI SUPERIOR  

DIETA 

Abans de les 09:00 hores (no incloses)  16,00 

Entre les 13:15 i les 15:45 hores 
(ambdues incloses) 

 

25,00 

Entre les 12:00 i les 16:30 hores 
(ambdues incloses) 

90 quilòmetres 

A partir de les 20:00 hores (incloses) 90 quilòmetres 

A partit de les 20:30 hores (incloses) 40 quilòmetres 

A partir de les 21:01 hores (incloses)  

 130 quilòmetres 

3 hores després de l'hora assenyalada, sempre que s'acompleixin les 
condicions següents: 
- sigui suspès per causes climatològiques 
- que ho assenyalin les Bases de Competició 
- es jugui en camp obert 

 

DE DILLUNS A DIVENDRES NO FESTIUS 
 
Excepte: 
1) Els que siguin per suspensió  i inici abans de les 21:15 hores. 
2) Partit avançat, quan es celebri en un dia feiner, abans de les 21:15 hores, de la setmana de la jornada en què estava 

assenyalat en el calendari. 
3) Els partits assenyalats amb motiu de convocatòria de seleccions (autonòmiques o estatals), i inici abans de les 21:15 

hores. 
4) Que sigui jornada de calendari i inici abans de les 21:15 hores. 

16,00 

Les 4 excepcions anteriors quedaran anul·lades sempre que la distància entre el domicili de l’àrbitre i el terreny de joc sigui de 90 
Km o superior. 

25,00 

DIETA DE PERNOCTA: Quan l'hora assenyalada per a l'inici d'un partit sigui a les 09:15 o abans, o a partir de les 20:00 hores (incloses) i la distància 
entre el domicili del col·legiat i el del terreny de joc sigui superior a 110 quilòmetres s'abonarà una dieta de 59,00 € per col·legiat que superi aquesta 
distància. 

DIETA DE SUSPENSIÓ: Quan un partit sigui suspès s'abonarà una dieta de 4,70 € per col·legiat. 

 
 

DISPOSICIONS D’APLICACIÓ: 

Els horaris a què fa referència s'entén com horari assenyalat per a l'inici del partit. En el 
supòsit de retard en l'inici dels partits com a conseqüència del retard de partits de bàsquet 
anteriors, no dóna dret a percebre dietes. 

Cada col·legiat podrà percebre una sola dieta de manutenció, o bé la de pernocta. 
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17.4. Despeses de quilometratge 

17.4.1. Tarifa aplicable 

DESPLAÇAMENT MÍNIM Preu Km 

6.84 € 0,32  

 

17.5. Disposicions d’aplicació 

1. Cada col·legiat cobrarà un desplaçament per camp, amb independència dels clubs 
que hi juguin. 

2. Si un col·legiat té designats dos partits a diferent camp però en la mateixa 
població, dins d’una mateixa franja horària (s’entén franja horària dissabte 

matí/dissabte tarda/diumenge matí/diumenge tarda), cobrarà en el primer partit el 
desplaçament que li correspongui des de la seva població de residència i en el 
segon partit un desplaçament mínim. Si un d’aquests partits és de bossa comú, s’hi 
carregarà el desplaçament més elevat. 

3. Si un col·legiat té designats dos partits a diferent població en que aquestes 
són a més de 50 km de la població de residència de l’àrbitre i dins d’una 
mateixa franja horària (s’entén franja horària dissabte mati/ dissabte 
tarda/diumenge mati/diumenge tarda), cobrarà el desplaçament més llarg més la 
meitat del més curt. Aquestes quantitats es sumaran i serà pagada per ambdós 
equips a parts iguals. En cas que un dels dos partits sigui de bossa comú el 
desplaçament més elevat s’inclourà en aquesta. 

4. Si un mateix dia, un col·legiat té partits al matí i a la tarda en poblacions més 
llunyanes de 90 km de la seva població de residència, cobrarà un desplaçament 
des de la població de residència fins a la població més llunyana, una dieta pel dinar 
i un desplaçament entre les dues poblacions que l’àrbitre té designat. Aquestes 
despeses seran pagades a parts iguals pels dos clubs.  

17.6. Cobrament d’arbitratges 

    En cas de suspensió del partit o partits, en el camp, per causes climatològiques o 
qualsevol altre motiu, se li facturarà al club nomes les despeses de desplaçament i 
dietes de suspensió de tot l’equip arbitral. 

 En la nova data de celebració d’un partit suspès per qualsevol motiu es facturarà al 
club la tarifa oficial. 

17.7. Disposicions finals 

 Les tarifes arbitrals corresponents a competicions d'àmbit d'una sola Federació 
Territorial, podran ésser les que aprovin les seves respectives Assemblees de 
Clubs, sempre que aquestes no siguin superiors a les aprovades per l'Assemblea 
de la Federació Catalana de Basquetbol. 

 La Gerència de la Federació Catalana de Basquetbol resta facultada per interpretar 
qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquesta tarifes. 
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17.8. SISTEMA DE PAGAMENT DESPESES ARBITRALS 

 
Donant resposta a la demanda de molts clubs i tenint en compte la necessitat de la 
Federació d’aplicar la retenció d’IRPF al col·lectiu que col·labora en les tasques d’àrbitre i 
d’auxiliar de taula en les seves competicions, a partir de la propera temporada 2013-2014 el 
pagament de les despeses arbitrals s’efectuaran directament a aquesta Federació i no al 
terreny de joc com s’havia fet fins ara. 

 
a) Pagament despeses arbitrals de les competicions regulars. 
 

S’entendrà per competició regular tots els partits previstos en el calendari oficial de la 
competició menys: 
 

1. Les fases prèvies per assoliment de categoria (setembre). 

2. Fases finals d’ascens i/o permanència de categoria. 

3. Partits i/o tornejos amistosos. 

4. Partits FEB i ACB. (Auxiliars de taula). 

5. Finals de Catalunya i Campionats Territorials 

 

17.8. Tarifes de llicències 

El cost de l’assegurança esportiva és subvencionada per la Secretaria General de l’Esport 
mitjançant l’UFEC. 

El preu de renovació dels col·legiats per categoria i temporada és el següent: 

LLICÈNCIES ARBITRALS 

CATEGORIA ÀRBITRE AUXILIAR TAULA 

LLIGA ACB 350,00 85,00 

LEB (Or i Argent) 256,00 68,00 

LLIGA EBA 171,00 68,00 

COPA CATALUNYA 138,00 58,00 

ALTRES CATEGORIES 85,00 58,00 

ALUMNE EABQ/ANOTADOR PRÀCTIQUES 22,00 10,00 

TÈCNIC ARBITRAL       22,00 

EXCEDÈNCIA       10,00 

 

Aquelles incorporacions d’Àrbitres de Comitè i auxiliars de taula que renovin entre l’1 de 
gener i el 30 de maig de  2014 pagaran el 50% del cost de la llicència 
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Finalment, la tarifa de matriculació pels cursos organitzats pel CA-EABQ és la següent: 

 

CURSOS 

CURS D'ÀRBITRE 50,00 

CURS D'AUXILIAR DE TAULA 50,00 

CURS D'ANOTADOR EN PRÀCTIQUES * 50,00 

 

* Pot variar en funció de la Representació Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


