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NORMA 71 
Un oficial d'equip, per poder seure a la banqueta de jugadors/es i oficials, haurà 
d'estar obligatòriament en possessió de la llicència corresponent. 
 
NORMA 72 
Un oficial d'equip amb llicència degudament tramitada pot actuar com a delegat 
d'equip, delegat de camp o auxiliar d’equip amb tots els equips del seu Club, sense 
importar l’equip que figuri a la llicència, sempre i quan estiguin degudament 
autoritzats segons el procediment establert per la FCH.  
 
NORMA 73 
Les funcions a desenvolupar per un oficial d'equip en un partit seran aquelles a les 
que estigui obligat segons el càrrec que hagi d'exercir en el mateix, del que 
prèviament s’haurà informat als àrbitres. 
 
I. Delegat d’equip 
 
NORMA 74 
En tots els partits els equips tenen l’obligació ineludible de comptar amb els serveis 
d’un delegat d’equip i aquesta funció la podrà realitzar qualsevol oficial, entrenador, 
ajudant d’entrenador o auxiliar del club. 
 
A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa 
persona amb llicència d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat d’equip i 
de delegat de camp.  
 
En cada partit un únic titular podrà fer les funcions de delegat d'equip, sempre i quan 
estigui degudament autoritzats segons el procediment establert per la FCH.  
 
A les categories de Quarta Catalana Sènior Masculina, Segona Catalana Sènior 
Femenina, lligues màsters masculines i femenines i a les competicions més baixes 
de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví i benjamí (masculines i femenines), així 
com als Campionats Territorials, sempre que es presenti llicència de tècnic no serà 
obligatori presentar llicència d'oficial d'equip, assumint l'entrenador la figura d'oficial 
responsable, i actuant com a tal. En cas de no presentar-se llicència d'entrenador 
s'haurà de presentar obligatòriament un oficial d'equip que haurà d'actuar com a 
responsable de l'equip. 
 
II. Delegat de camp 
 
NORMA 75 
Tots els equips locals hauran de presentar una persona amb llicència d’oficial 
d'equip per desenvolupar les funcions de delegat de camp. A les categories de 
benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona amb llicència 
d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat de camp i de delegat d’equip.  
 
NORMA 76 
Seran obligacions del delegat de camp les detallades a continuació: 
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- Oferir-se als àrbitres en el moment que aquests es presentin al camp i complir les 
instruccions que li comuniquin, abans del partit o durant el seu transcurs, sobre 
correcció de deficiències en el marcatge del terreny, col·locació de les xarxes, 
distribució de les forces de seguretat per assegurar un millor ordre, etc. 
  
- Oferir-se igualment, al capità, al delegat de l'equip contrari i al delegat federatiu, si 
fos el cas, abans de començar el partit. 
 
- Impedir que entre les línies que delimiten el terreny de joc i les llotges del públic se 
situïn unes altres persones que no siguin les autoritzades.    
 
- Evitar que tinguin accés al vestuari del àrbitres unes altres persones que no siguin 
el delegat federatiu, el representant del Comitè d’Àrbitres, els delegats dels clubs 
contendents, els capitans dels equips i el propi delegat de camp. 
  
- Col·laborar amb el delegat de l'autoritat competent i amb el cap de les Forces de 
Seguretat, als quals s’oferirà abans de començar el partit, per un millor compliment 
de la seva respectiva missió, a fi i efecte d'assegurar l'ordre, facilitar el 
desenvolupament del partit i conjugar qualsevol incident que s'hi produís abans i 
després, procurant que el públic no s'estacioni al passadís destinat als àrbitres i 
jugadors, els molesti o se situï al costat dels vestuaris. 
  
- Acompanyar els àrbitres al seu vestuari, tant en acabar el primer temps com al final 
del partit, i fer-ho igualment amb l'equip visitant o els àrbitres des del camp al lloc on 
s'allotgin i inclusivament fins on convingui per a la seva protecció, quan l'actitud del 
públic faci preveure una possible agressió. 
 
- Sol·licitar la protecció de les Forces de Seguretat a requeriment dels àrbitres, o per 
pròpia iniciativa, si ho creu aconsellable. 
 
- El club que no presenti delegat de camp serà sancionat amb multa segons el que 
disposi el Reglament de Règim Disciplinari. 
 
III. Directiu 
 
NORMA 77 
Buida de contingut 
 

CAPÍTOL 6è. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ARBITRALS 
 
NORMA 78 
Tots els àrbitres adscrits al Comitè d’Àrbitres de la FCH han de tramitar la seva 
llicència i la seva assegurança esportiva segons els procediments administratius 
específics que s’establiran per a cada temporada. 
 
La tramitació de la llicència arbitral comportarà l’aplicació d’una taxa econòmica. 
Aquesta taxa, s’inclourà i s’actualitzarà, si s’escau, al quadre de quotes i taxes 
federatives que es presenten durant cada temporada a l’Assemblea General de la 
FCH. En conseqüència: 
 


