
 
 
 
 

NORMES PER A LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA 

TEMPORADA 2012-2013 – COMITÈ / ESCOLA D’ÀRBITRES. 
 
1. Dates per a la renovació: 
 

INICI 14 de juny de 2012 

FINAL CABQ - EABQ 11 de juliol de 2012 

Excepte del 26 al 29 de juny (Barcelona). 

 
2. Comprova les dades teves del full de renovació i rectifica les que hagis de modificar i 

emplenar el que falti amb lletra majúscula o amb lletra d’impremta. 
 

3. En cas de ser àrbitre, el full de renovació ha d’estar signat pel metge amb el segell en 
el lloc indicat o portar un certificat metge oficial o Certificat Mèdic Esportiu (CME). 

Aconsellem que us feu el CME (adjuntem model).  NO S’ACCEPTARÀ CAP 

RENOVACIÓ SI NO HI ÉS EL SEGELL DEL METGE. Els àrbitres d’ACB i FEB també 
hauran de complimentar aquest apartat. 

 

Per aquesta temporada els àrbitres d’Escola que també teniu llicència federativa com a 

jugador caldrà també que ens lliureu el certificat. Pot ser una còpia del que us hagin fet 
per la llicència de jugador. En el cas que no disposeu d’aquest en el moment de fer la 
renovació, podreu renovar igualment la llicència però no podreu ser designats fins que 
ens el lliureu. 

 
4. En el moment de la renovació s’haurà de passar per caixa per satisfer l’import d’aquesta 

i liquidar tots els deutes pendents.  
 
5. En el cas de que no disposem d’una fotografia teva mida carnet, cal que ens la portis en 

el moment de fer la renovació o ens l’enviïs en un arxiu amb format jpg. 
 

6. L’assistència a l’Stage ÉS OBLIGATÒRIA. Si no es pot assistir cal justificar-ho per escrit 
al Director tècnic o al Delegat Tècnic de la RT corresponent abans de la seva 
celebració. 

 

CABQ

EABQ 

Facultat de lletres (UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

14 de Juliol de 2012 
Horari: 

Àrbitres: de 9:00 a  19:00 
Aux. Taula: de 8:00 a 14:00 

 

7. La publicació de les llistes per categories de la temporada 2012-2013 tant d’àrbitres del 

Comitè i l’Escola com d’auxiliars de taula es publicaran el dia 6 de juliol al canal 
àrbitre. La persona que no hagi renovat o no hagi completat la renovació dins del termini 
indicat en el punt 1 pot perdre la categoria si no ho justifica prèviament. 

 

8. Incompatibilitat de llicències: Segons marquen els estatuts (Art. 188) de la Federació 

Catalana de Basquetbol, la llicència d'àrbitre o d’auxiliar de taula de COMITÈ és 

INCOMPATIBLE amb qualsevol altre tipus de llicència federativa. Queden sense efecte 
els àrbitres de l’Escola. 



 

9. Incompatibilitat per parentiu: Segons indica l’article 125 del Reglament Jurisdiccional, 
“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”. Així doncs, tots 
aquells àrbitres que tingueu relació familiar o d’amistat o enemistat amb algun membre 

d’un equip, cal que ens ho comuniqueu per escrit en el moment de realitzar la 

renovació. Per als auxiliars de taula, tot i que no és obligat, si que també és 
recomanable que ho feu.  

 

10. Majoria d’edat: Segons marquen els estatuts (Art. 184) per poder obtenir la llicència 
federativa els àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals, cal que siguin majors d’edat. 
Els àrbitres d’Escola queden exempts d’aquesta normativa, sent els 16 anys d’edat 
mínima per obtenir la llicència arbitral. 

 
 

11. NO S’ACCEPTARÀ CAP RENOVACIÓ SI NO ES COMPLEIXEN TOTS ELS PUNTS 

ANTERIORS. 
 
 

12. Horari d’estiu: 
 

Del 28 de juliol al 19 d’agost 

ambdós inclosos 

Federació i Representacions 
Territorials Tancades 

Horari d’estiu: 

Del 18 de juny al 20 de juliol  i del 

27 d’agost al 16 de setembre 

Només Barcelona 
De 10 a 14 i de 16’00 a 18’30 

Els divendres del mes de juny, 

juliol i agost. 

Del 23  al 27 de juliol 

Del 20 d’agost al 24 d’agost 

 

Només Barcelona 
De 10 a 14h 

 
 Només Barcelona: 
 A partir del 24 de maig i fins el 7 de setembre, els dijous al migdia romandrà tancat. 
  
 

13. Tarifa de la llicència: 

 

TARIFA LLICÈNCIES ARBITRALS 2012-13 

CATEGORIA ÀRBITRES AUX. TAULA 

LLIGA ACB 350 € 85 € 

LLIGUES LEB 1/LEB 2 256 € 68 € 

LLIGA EBA 171 € 68 € 

COPA CATALUNYA  138 € 58 € 

ALTRES CATEGORIES 85€ 58 € 

ALUMNES ECAB 22 € 10 € 

TÈCNIC ARBITRAL 22 € 

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


