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CAPÍTOL I. - PRINCIPIS GENERALS  
 
 Art. 1.- L'Estament Arbitral, sobre la base dels seus especials característiques i condicions, així com la 
seua importància en el context de l'organització esportiva de la Federació, requereix d'una reglamentació 
específica que regule tots i cadascun dels aspectes relatius al funcionament intern del col· lectiu.  
   
 Art. 2.- La F.V.B.C.V. exerceix la potestat disciplinària esportiva establida per llei, normes de 
desenvolupament i els estatuts i reglaments de la pròpia Federació. La disciplina esportiva s'estén a les 
regles de joc o competició i a les de conducta esportiva,  tipificades en la legislació esportiva, en les seues 
disposicions reglamentàries i en els estatuts i reglaments de la Federació degudament aprovats.  
 
 Art. 3.- L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en l'àmbit competitiu correspon a:  
 
 – Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de partit o competició, amb subjecció a les 
regles establides en les disposicions de cada modalitat o especialitat esportiva o en les específiques 
aprovades per a la competició de què es tracte.  
 
 – Als òrgans disciplinaris de la Federació, en l'àmbit de l'activitat federada.  
 
 – Al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en el mateix àmbit que l'anterior.  
  La potestat disciplinària esportiva, en l'àmbit de la Federació serà exercida per dos òrgans:  
 
 – El Jutge de Competició  (Jutge Únic), en primera instància 
  
 – El Comité d'Apel· lació, en segona instància o apel· lació  
 
 
CAPÍTOL II. – DE L'ESTAMENT ARBITRAL DE VOLEIBOL I VOLEI PLATJA DE LA 
F.V.B.C.V. 
 
 Art- 4.- L'Estament Arbitral de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, està integrat per 
totes les persones que, estant en possessió de la corresponent titulació arbitral i tinguen llicència en vigor 
per la  F.V.B.C.V.   
 
 Art. 5.- L'Estament Arbitral estarà regit pel Comité Tècnic Territorial d'Arbitres (C.T.T.A), comité que 
atendrà directament el funcionament del col· lectiu federatiu arbitral. Li correspon, amb subordinació a la 
presidència de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana el govern, representació i 
administració de les funcions atribuïdes a aquells.  
 
 Art. 6- Són àrbitres de Voleibol i Volei Platja de la F.V.B.C.V., les persones que tenen la missió de la 
correcta aplicació de les Regles de Joc i altres normes que regulen els partits i competicions, havent 
d'estar en possessió del títol acreditatiu i de la corresponent llicència federativa de la temporada en curs.  
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 Art. 7.- La titulació oficial d'àrbitre territorial l'atorgarà la F.V.B.C.V., en l'àmbit de les seues 
competències, a proposta del C.T.T.A., segons corresponga, expedint la següent titulació:  
 
 • Àrbitre Territorial  A  

• Àrbitre Territorial  B  

 • Àrbitre Col· laborador/Anotador    

 •  Jutge de línia   

 • Àrbitre Territorial A de Volei Platja  

 • Àrbitre Territorial B de Volei Platja  

 Art. 8.-Per a formar part de l'Estament Arbitral  es requereix:    
 • Estar en possessió de qualsevol titulació oficial contemplada en l'art. 8, expedida per la 
F.V.B.C.V. o  per la F.E.V.B.  
 • Comptar amb la corresponent llicència en vigor expedida per la F.V.B.C.V., en la forma 
reglamentària establida.  
 
 • Tindre una edat mínima de 16 anys  i no superior a l'edat de jubilació establida segons la 
legislació vigent a cada moment; llevat que de forma expressa i atenent circumstàncies d'idoneïtat es 
decidisca la seua pròrroga a l'inici de la temporada. En aquest últim cas les persones interessades que 
decidisquen acollir-se a aquest apartat hauran de sol· licitar-lo per escrit a la presidència de la F.V.B.C.V.  
 
 • Haver superat les proves de capacitació que s'establisquen.  
 
 • En cas de pertinença a algun club de la Comunitat Valenciana, en qualitat de jugador/a, tècnic/a 
o directiu/a, per a poder exercir les seues funcions arbitrals, haurà de ser autoritzat per la Junta Directiva 
de la F.V.B.C.V. prèvia petició expressa de la persona interessada. En aquests casos s'atindrà a les 
limitacions que en cada cas s'establisquen.  
 
 Art. 9.- Les persones integrants de l'Estament Arbitral tenen els següents drets: 
 • Participar en el compliment de les finalitats específiques del C.T.T.A. 
  
 • Exigir que l'actuació del C.T.T.A. s'ajuste al que es disposa en els Estatuts de la F.V.B.C.V., el 
Reglament Arbitral i resta de normativa vigent que siga aplicable.  
 
 • Ingrés i separació voluntària de l'Estament Arbitral.  
 
 • Exposar lliurement les seues opinions en el si de l'Estament Arbitral.  
 
 • Conèixer les activitats promogudes pel  C.T.T.A  i ser informats sobre aquestes.  
 
 • Exercir quants drets es deduïsquen d'aquest Reglament, així com els que per la seua qualitat 
d'integrant del C.T.T. A. les conferisquen els Estatuts de la F.V.B.C.V. i resta de normativa aplicable.  
 
 • Formar part de qualsevol comissió amb designació del C.T.T.A. o altres òrgans de direcció de 
la F.V.B.C.V.  
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 Art. 10.- Les persones pertanyents a l'Estament Arbitral  tenen les següents obligacions:  
 • Abonar les quotes que reglamentàriament s'establisquen.  

 • Acatar les decisions que reglamentàriament corresponguen al C.T.T.A.  

 • Assistir a les reunions convocades pel C.T.T.A.  

 • Realitzar les pràctiques i accions d'actualització de les seues funcions que s'establisquen. 

  • Col· laborar en les activitats i partits directament organitzats per la F.V.B.C.V.  

 • Estar a la disposició del C.T.T.A per a dirigir els partits per als quals tingueren designació, 
sempre que s'haja comunicat la disponibilitat en els terminis establits.  

 • Estar disponible per a l'arbitratge de les jornades i partits oficials de les competicions de la 
F.V.B.C.V. corresponents a la temporada en vigor.  

 • Participar en la seua qualitat d'àrbitre en les activitats i competicions de pretemporada, que 
s'establisquen  reglamentàriament, com a preparació i actualització.  

 • Totes les altres obligacions que es desprenguen d'aquest Reglament i de les normes de rang 
superior de la F.V.B.C.V.  

 Art. 11.- L'expedició de llicències  arbitrals en Territorial  A i B, anotació i línia,  i en les modalitats de 
Voleibol i Volei Platja és competència de la F.v.b.cv, comunicant al C.T.N.A la relació de llicències 
expedides.  

 Art. 12.- L'ús indegut o la cessió de la llicència arbitral serà motiu de sanció disciplinària. Les persones  
pertanyents a l'Estament Arbitral, només podran dirigir partits de competicions no organitzades per la 
F.V.B.C.V. i/o  de caràcter amistós,  amb l'autorització expressa de la F.V.B.C.V. a sol· licitud de l'entitat 
organitzadora i sempre que aquestes competicions o partits complisquen amb la normativa legal vigent en 
aquests supòsits.  

 Art. 13.- Els cursos de titulació arbitral de voleibol i Volei platja, seran convocats i coordinats pel 
departament de formació de la F.V.B.C.V., amb la participació directa del C.T.T.A.  

 Art. 14.-  Per a l'expedició de qualsevol llicència serà necessari el pagament de la quota establida en les 
Bases de Competició de la temporada en curs. Les persones que tinguen llicència arbitral amb altres 
comunitats hauran de comptar amb l'autorització autonòmica per a poder arbitrar a la Comunitat 
Valenciana i abonar els drets i l'import de l'assegurança d'accident esportiu subscrit per la  F.V.B.C.V.  
Quan les circumstàncies de la competició ho requerisquen, es podrà autoritzar pel C.T.T.A. la designació 
d'àrbitres amb titulació nacional i llicència expedida per una altra federació territorial per al que es 
formalitzaran els acords pertinents amb aquestes federacions.   
Art. 15.- Serà d'obligat compliment, realitzar  test de coneixements i  les  pràctiques que s'establisquen, en 
partits de pretemporada, els quals hauran de ser superats abans de la designació en partits oficials. El no 
compliment dels requisits anteriors suposarà la no designació d'arbitratge fins que es formalitze aquesta 
obligació.  



 

 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Reglament Arbitral de la FVBCV 

 

C/ Ricardo Micó, 5 - 102  

46009 VALENCIA 
Tel. 963918760 Fax: 

963924955 

Email. fvcvdv@fvbcv.com 

C/ Córdoba, 8 - 1ºDcha 

03005 ALICANTE 

Tel.965227221 

Email. fvbcv@fvbcv.com 

 

 

www.fvbcv.com  Página 6 

 

 

CAPÍTOL III.- DEL COMITÉ TÈCNIC TERRITORIAL ARBITRA L DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  

 Art. 16.- El Comité Tècnic Territorial Arbitral (C.T.T.A.) atén directament el funcionament del col· lectiu 
federatiu de les persones que el componen. Li correspon, amb subordinació a la presidència de la 
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana (F.V.B.C.V.), el govern, representació i administració 
de les funcions atribuïdes a aquestes.  

 Art. 17.-  Funcions del C.T.T.A.:  

 • Proposar els nivells de formació arbitral.  

 • Classificar tècnicament al col· lectiu, proposant l'adscripció a la categoria corresponent.  

 • Proposar a les persones candidates a categoria nacional.  

 • Vetlar pel compliment de les normes administratives corresponents a l'arbitratge.    

 • Proposar per a la seua aprovació per la Junta Directiva de la F.V.B.C.V. els criteris de 
designació per a les diverses competicions de Voleibol i Volei Platja de la Comunitat Valenciana, sense 
menyscabar del que disposa el present Reglament.  

 • Efectuar les designacions en les competicions d'àmbit autonòmic i per a aquelles que li foren 
 delegades pel Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres (C.T.N.A.).  

 • Coordinar amb el departament de formació els programes i continguts dels cursos de titulació.  

 • Qualssevol altres establides pels òrgans de direcció de la F.V.B.C.V. i degudament 
 aprovades, o delegades pel C.T.N.A., d'aplicació a l'estament arbitral.  

 Art. 18- El C.T.T.A. està integrat almenys per:  

  − Un/a President/a del  Comité  

  − Un/a Responsable de Volei Platja  

  − Un/a Responsable de Formació  

− Un/a Secretari/a  

Tant el nomenament com el cessament dels membres corresponen a la presidència de la 
F.V.B.C.V.      

Art. 19.- La presidència del Comité té la responsabilitat directa del correcte funcionament del col· lectiu 
arbitral, havent de coordinar totes les accions referides a aquest, dirigint particularment les actuacions en 
competicions de Voleibol.  

 Art. 20.- El Responsable de Volei Platja coordina i dirigeix les accions corresponents a aquesta 
modalitat, sense detriment de la necessària subordinació a la presidència del Comité.  



 

 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Reglament Arbitral de la FVBCV 

 

C/ Ricardo Micó, 5 - 102  

46009 VALENCIA 
Tel. 963918760 Fax: 

963924955 

Email. fvcvdv@fvbcv.com 

C/ Córdoba, 8 - 1ºDcha 

03005 ALICANTE 

Tel.965227221 

Email. fvbcv@fvbcv.com 

 

 

www.fvbcv.com  Página 7 

 

 

 Art. 21.- El/la Secretari/a, nomenat/a d'entre el personal administratiu, és responsable de totes les accions 
de caràcter administratiu del Comité, col· laborant activament amb el President/a i el/la  Responsable de 
V.P. en les tasques pròpies de coordinació i direcció de tots dos. Donada la seua vinculació laboral a la 
F.V.B.C.V. la seua dependència administrativa serà de la Secretaria General de la F.V.B..CV.  

 Art. 22.- El C.T.T.A. participarà en  els programes docents amb el departament de formació, per a la 
impartició de cursos de titulació del col· lectiu, tant en categoria territorial com en anotació, així com la 
resta d'accions de formació permanent i actualització que es determinen.    

CAPÍTOL IV.- DE LA PRESIDÈNCIA DEL C.T.T.A.  
 
 Art. 23.- La persona que ocupe la presidència del C.T.T.A. serà designada per la presidència de la 
F.V.B.C.V., ostentant la seua representació i les funcions pròpies del seu càrrec.  

 Art. 24.- La duració del mandat serà la mateixa que la del període de la presidència de la F.V.B.C.V., 
podent ser ratificada en el seu càrrec per un període igual en finalitzar el seu mandat. Podrà ser destituïda 
pel mateix abans de complir aquest període. En cas d'absència o malaltia, serà substituïda per la persona 
que nomene la presidència de la F.V.B.C.V.  

 Art. 25.- Són funcions de la Presidència:  

 • Vetlar per l'estricte compliment de les disposicions previngudes en el present Reglament.  

 • Portar la direcció del C.T.T.A., decidint en quants assumptes siguen de la seua competència.  

 • Assegurar la coordinació del CTTA amb els restants departaments de la F.V.B.C.V.  

 • Mantindre l'ordre i la disciplina en el si de l'Estament Arbitral d'acord amb els principis 
establits en aquest Reglament.  

 • Establir les diferents comissions que puguen formar-se per a organitzar les activitats del 
C.T.T.A.  

 • Nomenar a les persones responsables de les comissions de treball que es creuen.  

 • Designar els arbitratges de totes les competicions oficials de Voleibol i coordinar amb el/la 
 Responsable de Volei Platja les designacions arbitrals per a competicions oficials de Volei 
Platja,  o autoritzades per la F.V.B.C.V. d'àmbit autonòmic amb la col· laboració dels membres del 
Comité, o delegar aquesta funció o part d'ella en persona de la seua confiança.  

 • Nomenar jutges àrbitres i, si escau, observadors/as quan ho estime oportú segons indicacions 
de la pròpia Assemblea, Junta Directiva o Departament de Competició.    

 • Proposar conjuntament amb la presidència de la F.V.B.C.V. al C.T.N.A. les persones 
candidates a àrbitres/as  nacionals.  

 • Qualsevol altra funció que es desprenga del propi Reglament o li siga encomanada per la Junta 
Directiva de la F.V.B.C.V. o la seua presidència, relacionada amb l'arbitratge.  
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  Art. 26.- El President/a cessarà en les seues funcions per les mateixes causes previstes per al cessament 
del President/a de la F.V.B.C.V.  

 Art. 27.- Per a ser President/a del C.T.T.A. es requereix:  

 •  Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels  estats pertanyents a la Unió Europea.  

 • Tindre la majoria d'edat civil.  

 • No tindre inhabilitació per a exercir càrrecs públics.  

 • Tindre plena capacitat d'obrar.  

 • No estar subjecte/a a sanció disciplinària esportiva que li inhabilite per a això.  

 • No estar incurs/a en les incompatibilitats establides legal o estatutàriament.  

 • No tindre vinculació amb cap club de Voleibol o Volei Platja de la C.V.  

 

CAPÍTOL V.- DE LES DESIGNACIONS ARBITRALS  
 Art.  28.- Al començament de cada temporada, i en el termini que s'establisca, totes les persones del 
col· lectiu arbitral hauran de formalitzar la llicència corresponent i notificar, si escau, les limitacions  que 
amb caràcter general puguen afectar la seua funció.  

 Art. 29.- Tant la disponibilitat arbitral com les designacions es faran a través del sistema que es 
determine i en els terminis establits. La disponibilitat és total per a tot el col· lectiu, llevat que es 
comunique la no disponibilitat dins del termini i en la forma escaient establit a aquest efecte. Només es 
podrà arbitrar en aquells partits per als quals s'ha comunicat disponibilitat i es compta amb la designació 
corresponent. Amb caràcter excepcional i degudament justificada es podrà autoritzar per la presidència 
del C.T.T.A. l'actuació arbitral al marge d'aquesta norma.  

 Art. 30- Les designacions arbitrals en les competicions d'àmbit autonòmic, organitzades o autoritzades 
per la F.V.B.C.V.,  corresponen a la presidència del C.T.T.A. i/o a les persones en qui delegue, així com 
al/la Responsable de *Vóley Platja en l'àmbit de la seua competència. Les designacions no estaran 
limitades per cap recusació.  

 Art. 31.- Mai es perdrà la titulació arbitral de què es disposa, no obstant això, caldrà estar en possessió de 
la llicència de la temporada en curs i haver complit correctament el període de pretemporada establit en 
cada temporada per a poder exercir les seues funcions.  

 Art. 32.- Per motius relacionats amb disciplina en el si del C.T.T.A., inadequada actuació arbitral,  falta 
de disponibilitat continuada i resultat no satisfactori en les proves de coneixement i rendiment que 
s'establisquen podrà no ser designat/a, per un  període en funció de la gravetat dels fets.  
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Art. 33.- Els criteris de designació arbitral,  seran aplicats, en cada cas, en funció del correcte compliment 
de les obligacions, actuacions i nivell de disponibilitat, col· laboració en activitats pròpies de la 
F.V.B.C.V., així com del resultat de les proves específiques i coneixement actualitzat dels reglaments en 
vigor.  Com a norma general per a realitzar les designacions es valoraran els següents aspectes:  

 1r.- Categoria arbitral en relació amb la competició.  

 2n.- Disponibilitat durant la temporada.  

 3r.- Disposició i col· laboració amb activitats pròpies de la F.V.B.C.V.  

 4t.- Distància i/o possibilitat de minorar despeses de desplaçament al lloc de competició.  

 5é.- Problemes de compatibilitat amb pertinença a clubs associats a la F.V.B.C.V.  (només en els 
casos que es compte  amb la deguda autorització).  

Aquesta norma general podrà veure's alterada en favor de l'organització de la competició en els casos 
següents:  

  . Incapacitat per a cobrir tots els partits de la jornada  

  . Conveniència de designació a l'efecte de promoció  

 Art. 34.- El C.T.T.A. podrà nomenar, per als partits i/o fases que estime oportú, observadors/as que 
informaran i qualificaran les actuacions de l'equip arbitral.  

 Art. 35.- Després de la designació per a arbitrar en competicions oficials o autoritzades, d'àmbit 
autonòmic, no es podrà deixar de dirigir el partit del qual es tracte, llevat que concórreguen causes de 
força major. La justificació haurà d'estar convenientment acreditada. El C.T.T.A. donarà compte al 
Director Tècnic i Jutge Únic de la F.V.B.C.V. d'aquests fets, quan considere no justificada la no 
assistència al partit.  

 Art. 36.- Per causes prou justificades, es podrà sol· licitar del C.T.T.A., que no li siguen designats partits 
per a dirigir durant la temporada en curs. No obstant això, aquesta circumstància podria tindre's en 
compte a l'hora d'establir els nivells arbitrals dins de la seua categoria, en la temporada següent.  

 Art. 37.- La renúncia a dirigir un partit per al qual ja tinguera designació, sense causa justificada 
adequada,  comportarà la sanció prevista en el Reglament Disciplinari del F.V.B.C.V.   

Art. 38.- Les designacions d'àrbitres/as de titulació Nacional, per a partits d'àmbit nacional, efectuades pel 
C.T.N.A., sempre prevaldran sobre les designacions realitzades pel Comité Tècnic Territorial Arbitral de 
la F.V.B.C.V. Les persones designades pel C.T.N.A. hauran de comunicar la seua no disponibilitat 
autonòmica pel conducte oficial.  
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CAPÍTOL VI.- DE LES CATEGORÍES ARBITRALS, ÀMBIT D’A CTUACIÓ I ASCENSOS  

 Art. 39.-  Les categories i àmbit d'actuació queden de la següent manera:  

Àrbitre Territorial A                        - Primera Divisió Autonòmica i inferiors.  

Àrbitre Territorial B                         - Segona Divisió Autonòmica i inferiors.  

Col· laborador/Anotador Arbitral  - Anotació en Primera Autonòmica i inferiors i    
    Àrbitre  en Jocs Esportius, Rendiment i mini Vòlei.   

Anotador Territorial                         - Anotació en totes les competicions      
    autonòmiques  

 Art. 40.- La categoria i àmbit d'actuació dels àrbitres/as de Vòlei platja queda,  llevat que 
reglamentàriament s'establisca un altre diferent de la següent manera:   

Àrbitre Territorial A                               - Campionat de caràcter autonòmic i inferiors.   

Àrbitre Territorial B                               - Campionat de caràcter autonòmic i inferiors.   

 Els àmbits d'actuació podran ser modificats puntualment, en casos excepcionals i quan així ho 
requerisquen les condicions de la competició, sota el criteri de la persona responsable de les designacions, 
depenent del volum de partits i disponibilitat arbitral.  

 Art. 41.- El C.T.T.A. proposarà, a petició del C.T.N.A., l'habilitació d'àrbitres a categoria Nacional, per a 
dirigir partits d'aquesta categoria,  amb l’obligació d’aquests de tramitar l'autorització corresponent.  

 Art. 42.- L'ascens d'àrbitres/as a la categoria nacional es regirà per les normes establides a aquest efecte 
pel C.T.N.A. de la R.F.E.V.B.  

 Art. 43.- L'equip arbitral de tots els partits d'àmbit territorial haurà d'estar en possessió de la llicència 
corresponent. En determinats suposats i en casos de necessitat es podran habilitar àrbitres al nivell 
superior per a atendre les competicions territorials.  

 CAPÍTOL VII.- DE LA UNIFORMITAT I IMATGE CORPORATI VA  

 Art. 44.- L'uniforme que utilitzaran tot el col· lectiu arbitral que intervinga en partits i competicions 
organitzats i autoritzats per la F.V.B.C.V. serà  l'aprovat per l'Assemblea de la F.V.B.C.V.  

 Art. 45.- En competicions organitzades i autoritzades per la F.V.B.C.V. és obligatori lluir la indumentària 
i distintius corresponents al C.T.T.A. de la F.V.B.C.V.  

 Art. 46.- En tota mena de publicacions, comunicats i referències oficials, hauran de respectar-se els 
símbols d'imatge corporativa de la F.V.B.C.V. degudament aprovats.  
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CAPÍTOL VIII.- DE LES NORMES DE DISCIPLINA ESPORTIV A  

 Art. 47.- El règim disciplinari que regula l'actuació de l'Estament Arbitral, és el contemplat en els 
Estatuts de la F.V.B.C.V., el present Reglament, el Reglament de Disciplina i resta de disposicions 
aprovades a aquest efecte.     

 Art. 48.- L'aplicació del règim de disciplina correspon en primera instància al Jutge Únic i en apel·lació 
al Comité d'Apel· lació, tots dos de la F.V.B.C.V.  

 Art. 49.- El C.T.T.A. portarà un  registre de totes les qüestions tractades, així com de les resolucions 
emeses pels  pels òrgans de disciplina  referides al col· lectiu arbitral.  

 CAPÍTOL IX.- DISPOSICIONS FINALS  

PRIMERA.- En tots els aspectes no contemplats en aquest Reglament s'estarà al que es disposa en els 
Estatuts de la F.V.B.C.V. i Reglaments d'aquesta.  

SEGONA.- El present Reglament entrarà en vigor des del moment de la seua aprovació per l'Assemblea 
General de la F.V.B.C.V.  

  

 
 
 


