
 

 

 
 
 
REGLAMENTACIÓ GENERAL LLIGA CATALANA 
 
 
-Per participar en la Lliga Catalana el centre o club ha de estar federat a la Federació 
Catalana d’Esports i lleure per D.P. / ACELL i estar al corrent de les quotes. 
 
-Tots els jugadors han de estar federats i amb tots els documents necessaris lliurats a la 
federació catalana d’esports i lleure per D.P. per poder participar a la competició. 
 
-La documentació necessària per donar d’alta un jugador es la següent: 
 
- Fitxa federativa d’inscripció 
- Autorització paterna i drets d’imatge 
- Certificat mèdic 
- Certificat de disminució 
- Fotos carnet 
 
-Aquesta documentació ha de ser lliurada presencialment, per correu postal o per 
correu ordinari a les nostres oficines administratives: Gran Via de les corts Catalanes, 
645, 9 Planta.  
 
-En cas d’enviar la documentació per correu postal aquesta ha de ser certificada i el 
departiment d’administració no es fa responsable de que tot arribi correctament ja 
que no es pot verificar amb la persona del Club a l’obrir el sobre. 
 
-No serà admesa cap documentació que no estigui degudament omplerta o resti 
incomplerta.  
 
-L’alta efectiva del jugador per poder participar a la competició serà de quinze dies 
naturals des del moment de presentació de la documentació. 
 
-Un jugador que ha estat federat i ha començat la temporada amb un equip no 
podrà canviar de equip fins la temporada següent. En cas d’esdeveniments que ho 
puguin justificar, canvis de residència, desaparició d’equips, etc.., el club que el vulgui 
incorporar ha de demanar-ho per escrit explicant les raons i el Comitè de Competició 
donarà resposta després d’haver analitzat la situació. 
 
-En un altre competició (campionat de Catalunya, campionat territorial, campionat 
escolar) un jugador podrà participar amb un altre equip sempre que el club en que 
juga a la lliga catalana no participi i estigui d’acord en el canvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
-Un cop començada la competició no es podrà donar d’alta a cap jugador nou que 
alteri significativament el nivell de joc per a millora del equip.  
 
Si teniu dubtes consulteu amb el coordinador tècnic de lliga catalana a cada esport: 
 
Manel Celeiro (Futbol Sala i Tennis Taula) 
Miquel Angel Cartes (Bàsquet) 
Carme Chalmeta (Petanca) 
Gaspar Vilalta (Hoquei Interior) 
Margarita Frade (Handbol) 
 
-Òbviament si el equip milita a la màxima categoria de l’esport no hi ha cap problema 
en la incorporació. 
 
-Aquells clubs que tinguin més d’un equip han de saber que poden pujar a un jugador 
d’un equip de categoria inferior  a un de categoria superior fins a tres vegades. Un cop 
ha jugat tres partits amb l’equip de superior nivell ja no pot tornar a l’equip de nivell 
inferior. 
 
-A la mateixa jornada no pot jugar amb els dos equips. Només pot fer-ho en un equip. 
 
-Els equips han d’anar correctament uniformats i equipats per la disputa dels partits.  
 
-No es pot aplaçar cap partit durant la competició. En cas de demanar el ajornament 
per un motiu excepcional s’ha de fe la petició per escrit al Comitè de Competició i 
aquest donarà resposta. Aquesta petició s’ha de fer com a mínim amb 72 hores 
d’antelació sobre la data de la jornada de competició.  
 
-Els esports que es diputin a l’aire lliure poden ser ajornats per mal temps. En aquest cas 
els responsables intentaran posar-se en contacte amb el clubs amb la màxima 
antelació possible.  
 
-El telèfons de emergència que poseu al full de inscripció han de estar operatius durant 
la jornada de competició per si la organització ha de fer algun avis de darrera hora. Si 
aquest telèfon no respon, l’ACELL declina qualsevol responsabilitat derivada de la 
impossibilitat de comunicar-se amb el club afectat.  
 
-La organització es reserva el dret de poder modificar el calendari o la durada del 
partits per causa justificada i pel correcte desenvolupament de la competició. 
 
-No cal a dir que demanem a tots els jugadors, tècnics, entrenadors, delegats i 
acompanyants el màxim respecte al joc net i als valors i al component educatiu de 
l’esport. 
 
-El club és responsable del comportament de la seva afició o acompanyants i pot ser 
sancionat pel comportament antiesportiu o incívic dels mateixos. 
 
-El comportament i l’actitud ha de ser correcte durant tota la seva estància al recinte 
esportiu on es disputa la competició. 



 

 

 
 
 
-Si un equip o club (jugadors, tècnics, delegats, acompanyants) no respecta la 
normativa i es comporta reiteradament de manera antiesportiva  o incívica pot ser 
expulsat de la competició. 
 
-Si un jugador és expulsat d’un club per mal comportament o per actituds 
antiesportives no podrà reincorporar-se a competir amb un altre equip sense la 
autorització del Comitè de competició. 
 
- Els jugadors, entrenadors o delegats sancionats no poden ser-hi presents a les 
instal·lacions durant el període de suspensió. Si es detecta la seva presencia no es 
jugaran els partits dels seus equips fins que marxin. 
 
-El  nostre coordinador de cada esport i el nostre personal auxiliar son els màxims 
responsables durant la competició. SI us plau feu cas a les seves indicacions i 
observacions pel bon funcionament de la competició. 
 
-El Comitè de Competició es la màxima autoritat de la lliga catalana i te 
competències dins els diferents recintes esportius on es disputa i en tot l’horari de 
competició. 
 
-Existeix un barem de sancions de bàsquet i futbol sala establertes de comú acord per 
tècnics de ACELL i representants dels clubs que adjuntem a aquest document. 
 
-Qualsevol esdeveniment extraordinari queda sota la decisió del Comitè de 
Competició. 
 
-El desconeixement de les normativa no pot ser al·legat com a justificant o atenuant 
en cas d’incompliment de la mateixa. 
 
-La normativa específica de cada esport us serà facilitada cada temporada amb els 
calendaris dels partits. 
 
 
 
Comitè de Competició 
Lliga Catalana 
ACELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


