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càrrecs previstos 
reglamentàriament 

8. Pla general d'actuació.
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Tal com es va informar a través de les Circulars números 
25 i 27, per acord de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol de data 10 de desembre de 2020 i de la 
Comissió Executiva de Futbol Sala de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol de data 14 
de desembre de 2020 es van aprovar les adaptacions dels 
Plans de Competicions de futbol 11, futbol 7 i futbol sala a les 
circumstàncies de força major causades per la pandèmia de 
COVID-19. 

Aquest nou format de competicions, d’una durada més 
curta que la prevista inicialment, requereix igualment que 
s’adaptin diversos articles del vigent Reglament General, 
els quals estan previstos per una competició d’una durada 
estàndard d’una temporada, i en conseqüència la seva 
aplicació sense modificar a les competicions reduïdes podria 
causar distorsions en aquestes.

Per aquest motiu, la Comissió Executiva de la Federació 
Catalana de Futbol ha acordat l’adaptació dels articles que 
s’adjunten com a annex a la present Circular a aquestes 
noves circumstàncies de la competició, consistent de 
forma majoritària en una reducció de les xifres establertes 
de forma proporcional a la reducció que  pateix aquesta 
competició.

L’adaptació que s’adjunta entrarà en vigor el dia en què es 
reprenguin les competicions de la temporada 2020/2021, 
i tindrà vigència fins a la finalització dels encontres 
corresponents a la mateixa temporada 2020/2021.

ARTICLE 78È

Text adaptat
Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el 
que defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les 
normes següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:

a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys amb llicència 
territorial podran alinear-se, indistintament, en qualsevol 
dels equips amateurs que tingui el club; tanmateix, quan 
hagin intervingut en cinc partits en un dels equips, de 
forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real 
que hi haguessin actuat, no podran participar en un 
altre dels equips del club que sigui de la mateixa divisió 
o de divisió inferior. 

Tampoc no podran participar en l’equip de divisió inferior 
en les dues últimes jornades del campionat, ni en els 
partits corresponents a eliminatòries d’ascens o descens 
que siguin una continuació del campionat, excepte quan 
hagin actuat a totes i cadascuna de les tres jornades 
anteriors o, al llarg de la temporada, en cinc ocasions, 
fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat. 

b) Els futbolistes amb llicència “A” territorial, de menys de 
vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en 
qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe 
de llicència, excepte en  les  dues últimes jornades de 
competició i partits de promoció de l’equip de la mateixa 
categoria o inferior, cas en el qual únicament hi podran 
intervenir si hi ha participat en tots tres partits anteriors 
o al llarg de la temporada en cinc ocasions.

Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinear-
se en cap equip de categoria territorial.

c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal 
podran alinear-se en qualsevol dels equips participants 
en competicions d’aficionats del seu club sense cap 
mena de limitacions, amb la llicència que els va ésser 
expedida originàriament sempre i quan tinguin equips 
juvenils inscrits en competició.

d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-
se en competicions d’aficionats, amb la llicència que els 
va ésser expedida originàriament, encara que el club no 
tingui equip inscrit a la categoria. 

e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors, 
faculten el futbolista per actuar únicament en l’equip en 
què el seu club l’hagi inscrit. 

També podran participar en altres equips del club, de la 
categoria que correspongui a la llicència del futbolista, 
quan es compleixin conjuntament les següents 
condicions:

1) L’alineació s’haurà de produir en un equip de 
divisió superior a la de l’equip en què el jugador 
estigui inscrit. Si es tracta d’un equip de la mateixa 
divisió, només podrà intervenir en l’equip de nivell 
immediatament superior.
En cap cas podran alinear-se jugadors inscrits 
en equip de divisió superior. Tot i això, es permet 
la participació de jugadors inscrits en el nivell 
immediatament superior de l’equip, si l’equip de 
destí no té cap equip de nivell, categoria o divisió 
inferior.

2) Els futbolistes només podran intervenir en un 
màxim de 3 partits en equips diferent del de la 
seva inscripció, transcorreguts els quals només 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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podrà participar en l’equip que figura a la seva 
llicència.

3) En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com 
a màxim tres jugadors de camp d’equip diferent, 
mentre que en la modalitat de futbol 7 el nombre 
de jugadors que es podran alinear serà de dos.

La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la 
seva identificació s’estableix a l’article 76 del present 
Reglament. 
El contingut del present apartat també es tindrà en 
compte pels jugadors dels equips filials regulats a 
l’article 86è, lletra h).
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, 
seran d’aplicació les disposicions contingudes als 
apartats a), b) i f) d’aquest article. I pel que fa a 
les llicències de classe “Femení juvenil” i inferiors, 
s’aplicaran les disposicions contingudes en l’article 143 
del present reglament.

f) Les limitacions expressades als apartats a) i b) i l’excepció 
continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels 
porters, llevat que en relació amb aquest darrer apartat 
e) el màxim de partits en què podran participar en un 
altre equip del mateix club serà de cinc. 

g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar com a màxim un canvi per cada 
futbolista, en relació amb la divisió i lletra, fins a la quarta 
jornada a partir de la represa de les competicions, 
mitjançant la subscripció de nova llicència.

PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

ARTICLE 78È BIS

Text adaptat
Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que 
defineix l'article 75è del present Reglament, regiran les nor-
mes següents pel que fa a l'alineació de futbolistes en equips 
de Futbol Sala:
a) Els futbolistes amb llicència “AS” i “ASF” de més de vint-

i-tres anys faculten el futbolista per actuar en l'equip 
en què el seu club l'hagi inscrit. Com a excepció, cada 
jornada i en un màxim d'un jugador de camp de la classe 
de llicència que correspongui a la categoria, els equips 
podran alinear jugadors en un altre equip del mateix 
club, només en l'ordre superior i no podran participar en 
l'equip d'ordre inferior.

b) Els futbolistes amb llicència "AS" i “ASF” de menys de 
vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en 
qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de 
llicència, sense cap mena de limitacions.

c) Els futbolistes amb llicència "JS" i “JSF” territorial o estatal 
podran alinear-se en qualsevol dels equips participants 
en competicions d'aficionats del seu club sense cap 
mena de limitacions, amb la llicència que els va ésser 
expedida originàriament, encara que el club no tingui 
equip inscrit a la categoria.

d) Els jugadors cadets ”CS” i “CSF” nascuts dins l’últim 
any natural de la seva categoria, poden alinear-se en 
competicions d'aficionats, amb la llicència que els va 
ésser expedida originàriament, encara que el club no 
tingui equip inscrit a la categoria.

e) Les llicències "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les 
llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", faculten 

el futbolista per actuar en l'equip en què el seu club 
l'hagi inscrit.

Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un juga-
dor de pista de la classe de llicència que correspongui 
a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un 
altre equip del mateix club de nivell superior. No podran 
alinear-se jugadors en equips de nivell igual o inferior.
Quan un futbolista hagi participat en tres partits en 
equips diferents del que es troba inscrit de la mateixa ca-
tegoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip 
de la mateixa categoria, sinó únicament en el que figuri 
a la seva llicència.
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en 
grups diferents, aquesta alineació únicament es podrà 
efectuar a l'equip de lletra immediatament superior.
No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips 
que participin en el mateix grup.
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria su-
perior a la de la classe de llicència del jugador, li privarà 
de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria 
corresponent a la classe de llicència del jugador, sigui en 
competicions de Lliga o de Copa Catalunya.
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva 
identificació s'estableix a l'article 76 del present Regla-
ment.
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i 
estatal, seran d'aplicació les disposicions contingudes als 
apartats a), b) i f) d'aquest article.

f) Les limitacions expressades a l'apartat a) i l'excepció 
continguda a l'apartat e), no es tindran en compte pels 
porters.

Les limitacions expressades en l'apartat e), no es tindran 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
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General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
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càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

en compte per les llicències "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP" 
quan l'alineació es produeixi entre equips femenins i 
mixtos de la mateixa categoria.

g) Als efectes de la lletra a), b) i e) del present article, els 
clubs podran realitzar canvis en les inscripcions dels 
seus jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a 
través de la baixa de la llicència i posterior alta a l’equip 
desitjat, a molt tardar fins l’inici de la cinquena jornada 
de competició de l’equip d’origen del jugador. Amb 
posterioritat a aquesta data no es consideraran vàlides 
les variacions de jugadors en un altre equip del mateix 
club. 

h) En les competicions de Copa Catalunya sènior masculí 
i femení hi podran participar els/les jugadors/es de tots 
els equips inscrits en la competició de Lliga. També ho 
podran fer els jugadors inscrits en categories inferiors 
que es detallen als apartats c) i d) de l’article 78.bis i a 
l’article 80 del present reglament.

i) En la competició de Copa Catalunya base masculí 
s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadors del 
present article, a excepció que no es tindrà en compte 
la limitació dels cinc partits de participació en un equip 
diferent del de la seva inscripció.

j) En la competició de Copa Catalunya base femení 
s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadores del 
present article i de l'article 144, a excepció que no es tindrà 
en compte la limitació dels cinc partits de participació 
en un equip diferent del de la seva inscripció.

k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors 
només podran participar en un equip per categoria, 
disposició que també serà aplicable quan els futbolistes 
canviïn de club dins de la mateixa temporada.

Com a excepció, en les categories d’Aleví mixte i Aleví Femení 
les jugadores Aleví Femení (FSA), en Infantil mixte i Infantil 
Femení les jugadores Infantil Femení (FIS) i en Cadet mix-
te i Cadet Femení les jugadores Cadet Femení (FCS) podran 
participar en un equip de cadascuna de les categories de les 
competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya.

l) En les competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala els 
porters només podran participar en un equip per categoria, 
disposició que també serà aplicable quan els porters canviïn 
de club dins de la mateixa temporada. 
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, In-
fantil i Infantil Femení, les porteres amb llicència Aleví Feme-
ní (FSA) i Infantil Femení (FIS) podran participar en un equip 
de cadascuna de les categories de les competicions mixtes i 
femenines de la Copa Catalunya de Futbol Sala. 
En aquests casos no s’aplicarà l’apartat e) de l’article 78.bis.

ARTICLE 86È 

Text adaptat
1.- El vincle entre el club principal i els filials comportarà 
les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de 
futbolistes:

a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips 
que constitueixen la cadena del patrocinador, sempre 
que hagin complert l’edat requerida en la categoria i 
que es tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.

Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat 
anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen 
sempre que no hagi intervingut en el superior en vuit 
partits de la competició de què es tracti, de forma 
alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que 

hi hagi actuat. 
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les dues últimes 

jornades del campionat en què participi l’equip 
d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en 
totes i cadascuna de les tres anteriors o, al llarg de la 
temporada, en cinc ocasions.

c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el 
primer equip del patrocinador, aquells hauran de tenir 
menys de vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que 
llur llicència sigui, respectivament, de professional o 
d’aficionat.

d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el 
nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip superior 
no podrà excedir de tres.

e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin 
intervenir els equips pertanyents a divisions diferents, 
només podrà participar el primer del club principal, 
sempre que les bases de competició no modifiquin 
aquesta norma.

f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors 
inscrits en el seu filial segons les quotes excepcionals 
previstes en l’article 152è del present Reglament.

g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club 
patrocinador sense necessitat de canviar de llicència, 
sempre que reuneixin les condicions que se citen en 
els apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, 
al dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del 
club...”.

h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar 
en les competicions que intervingui l’equip patrocinador, 
tenint en compte les limitacions establertes a l’apartat 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

ARTICLE 141È 

Text adaptat
1.- Els drets dels clubs a renovar jugadors aficionats, en 
els casos excepcionals que preveu el present Reglament, 
romandran enervats si aquells no haguessin estat alineats 
en la temporada precedent almenys en cinc partits oficials, 
excepte lesió, malaltia o impossibilitat física que ho hagués 
impedit.

2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del 
vincle entre el club i el jugador pugui tenir efecte, aquest 
últim haurà d’invocar-la formalment a la Federació Catalana 
abans del 30 de juliol de la temporada de què es tracti.

ARTICLE 192È 

Text adaptat
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs 
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest 
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de l’FCF o del 
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions 
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. 
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran 
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 
8 hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors 
en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui 
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Així mateix, i en totes les categories, quan la 
distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 
km no es podran fixar partits més enllà de les 17 hores de 

2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables 
tant el jugador com el club on intervingui indegudament.

3.- Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d’un 
equip de futbol o de futbol sala podran entrenar-se en un 
equip d’un altre club en el període comprès entre l’ 1 de 

maig i l’inici de les competicions de la següent temporada, 
sempre que l’equip es trobi inscrit en les competicions de 
l’FCF i es disposi anteriorment a l’entrenament, i per escrit, 
de la autorització per a participar-hi.

ARTICLE 125È 

Text adaptat
1.- El futbolista que havent intervingut en partits oficials del 
seu club s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, i 
hi actuï, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent 
temporada. En qualsevol cas, haurà de transcórrer un mínim 
de sis mesos des de la cancel·lació de la primera d’ambdues 
llicències. Si el jugador obté noves i successives llicències 
regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs als quals 
hagi estat vinculat a partir del primer.
Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de 
competició europea, podrà tornar al d’origen al final de la 
temporada, excepte si el futbolista hagués intervingut en 
algun encontre oficial de la competició espanyola pel nou 
club.

2.- El futbolista que hagi intervingut en cinc o més encontres 

de la categoria de juvenil divisió d’honor, sigui quin sigui el 
temps de participació, no podrà inscriure’s ni alinear-se en 
la mateixa temporada per un equip de categoria juvenil 
territorial.

ARTICLE 124È 

Text adaptat
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran 
jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del 
que estableixen les disposicions legals i les que es contenen 
en el present Reglament.

2.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les 
disposicions que estableix l’apartat 1, sinó les que s’indiquen 
a continuació: 

a) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que 
constitueixen la cadena del club patrocinador, no 
podran participar en cap dels equips que constitueixen 
la cadena del club filial.

b) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que 
constitueixen la cadena del club filial, podran participar 
en els equips que constitueixen la cadena del club 
patrocinador en les condicions que regulen els articles 
78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins de 
la mateixa categoria es produeixi en un equip de divisió 
superior a la de l’equip que es disposa la llicència inscrita.

e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les 
disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del 
present article.

i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) 
i als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters. 

En tot cas, l’alineació de futbolistes  de clubs filials en 
equips del patrocinador haurà de respectar la limitació 
establerta a l’article 125 del present Reglament.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

diumenge. Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol 
set en els quals la distància a recórrer per l’equip visitant sigui 
igual o superior a 40 km, no podrà establir-se una hora d’inici 
anterior a les 10 hores.

2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, 
amb el mitjà que considerin pertinent, les modificacions 
d’horari, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, 
la Federació tingui coneixement del canvi esmentat a molt 
tardar el divendres de la setmana anterior a la data de 
celebració del partit de què es tracti.
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà 
de realitzar-se per qualsevol mitjà que en garanteixi la 
constància de la recepció, amb temps suficient, de manera 
que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi 
a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data 
fixada per a l’encontre en qüestió. 

3.- Les disposicions contingudes en el present article seran 
d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a les 
competicions territorials de futbol femení.

4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, l’FCF donarà 
trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.

5.- En la modalitat de Futbol Sala els clubs establiran, amb 
tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se 
celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats 
que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent 
de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina 
disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb 
les limitacions esmentades a continuació. 

a) En el cas de partits de les categories de sènior masculí i 

sènior femení, els encontres podran fixar-se a partir de 
les 15 hores de dissabte  i fins a les 21 hores, i a partir de 
les 9 hores de diumenge i fins a les 20 hores. Tractant-
se de partits de futbol sala base masculí i base femení, 
els encontres podran fixar-se a partir de les 9 hores de 
dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de 
diumenge  i fins a les 20 hores. 

b) En totes les categories, quan la distància a recórrer 
per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits 
s’hauran de disputar a partir de les 11 hores.

c) En totes les categories, quan la distància a recórrer per 
l’equip visitant sigui superior a 50 km i inferior a 100 km, 
els partits s’hauran de disputar a partir de les 10 hores.

d) En totes les categories, quan la distància a recórrer per 
l’equip visitant sigui superior a 100 km no es podran fixar 
partits més enllà de les 19 hores de diumenge.

6.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals podran 
comunicar a la Federació Catalana de Futbol, a través de la 
intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació 
d’horari dels partits o en el seu defecte mitjançant correu al 
departament de competició futbol sala, l’horari assignat pels 
partits en compliment de l’apartat 5 del present article, a 
molt tardar fins a les 23:59 hores del divendres de la setmana 
anterior a la data de celebració del partit de què es tracti. 

7.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips de mutu acord 
podran comunicar a la Federació Catalana de Futbol, a 
través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon 
a l’assignació d’horari dels partits o en el seu defecte 
mitjançant correu al departament de competició de futbol 
sala, horaris dels partits fora dels intervals especificats en 

l’apartat 5 del present article o bé el seu ajornament, sempre 
que es pugui complir l’especificació que regula l’article 247.g) 
del Reglament General, a molt tardar a les 23:59 hores del 
dimecres de la mateixa setmana de celebració́ del partit de 
què es tracti. 

8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran 
de la possibilitat, a través de la intranet federativa, en l’apartat 
de suspensions per força major, de suspendre els partits 
sempre que sigui per causa justificada. Aquesta gestió estarà 
habilitada des del dia anterior a la disputa del partit fins a 
una hora abans de la prevista per l’inici del mateix.
La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï 
per aquesta via recaurà sobre el club local, i  no es podrà 
deixar sense efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta 
suspensió es notificarà al club visitant per a evitar que efectuï 
el desplaçament.
Un mal ús d’aquest protocol podrà comportar l’aplicació 
de l’article 389.2f o el 389.5h del Reglament General de 
l’FCF si s’acredita que s’ha efectuat amb mala fe, per causa 
injustificada, o bé si el col·legiat del partit no confirma la 
impossibilitat per a la disputa del partit.

9.- En qualsevol cas els horaris fixats hauran de respectar 
les disposicions vigents en cada moment respecte a la 
mobilitat de les persones i el toc de queda, de forma que 
tots els participants en l’encontre puguin complir-les.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

ARTICLE 217È 

Text adaptat
1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran 
obtenir llicència i alinear-se en un altre club diferent al 
d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o llur 
compromís cancel·lat, segons siguin, respectivament, 
professionals o no.

2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan l’equip en el 
qual el futbolista ha tingut llicència del club d’origen i el nou 
siguin adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits 
a la mateixa, a grups diferents.

3.- Si els dos equips fossin adscrits a la mateixa divisió i, si 
s’escau, grup, romandrien exclosos de la possibilitat que 
consagra el present article aquells jugadors que haguessin 
intervingut en l’equip del mateix grup durant tres o més 

partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el 
temps en què hi van actuar, excepte que el l’equip d’origen 
s’hagi retirat de la competició dins de la primera volta del 
campionat.

4.- Tot i l’establert en els apartats anteriors, els futbolistes 
podran estar inscrits en un màxim de tres clubs en una 
mateixa temporada.

ARTICLE 220È 

Text d’aplicació – 
Disposició Addicional Tercera punt 3r
3.- La normativa de desempat entre dos o més equips serà 
la que s’estableix a l’article 220 del Reglament General, 

efectuant-se però les següents adaptacions en atenció a la 
situació competicional existent en el moment de l’aturada 
de la competició:

a) Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts 
–amb igualtat de partits disputats— o a coeficient, la 
normativa de desempat aplicable serà la que s’estableix 
a l’article 220.2 del Reglament General, tot i que només 
es tindrà en compte el primer criteri (diferència més gran 
de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons 
el resultat dels dos partits jugats entre ells) si entre els 
dos equips s’han celebrat els encontres corresponents 
a la primera i a la segona volta. Si no és així, es passarà 
directament al segon criteri (diferència més gran de gols 
a favor, tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en el 
decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer 
criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips 
entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat 
el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se 
substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats 
dividits entre partits jugats).

b) Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà 
directament l’apartat c) de l’article 220.3 del Reglament 
General, establint-se com a norma de desempat 
la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, 
considerant tots els partits del campionat disputats o, si 
continua l’empat, desfent-se aquest a favor del club que 
hagi marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha 
de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de 
partits, aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient 
de gols marcats (gols marcats dividits entre partits 
jugats).

c) En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, 

en el cas que s’hagi de determinar l’ordre classificatori 
entre equips classificats en una mateixa posició de 
diferents grups de la mateixa categoria i divisió, i aquests 
estiguin formats per diferents nombre d’equips, aquest 
ordre es decidirà pel sistema de millor coeficient, que 
resultarà de dividir els punts obtinguts entre els partits 
jugats. Si existeix empat a coeficient, aquest es resoldrà 
per la millor diferència de gols. Si els equips entre els 
quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix 
nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel 
coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre 
partits jugats).

d) En les competicions corresponents a la modalitat de 
Futbol Sala i en aplicació de l’article 220.6 del Reglament 
General, en els casos en què el Pla de Competicions 
de Futbol Sala de l’LCFS estableixi que els ascensos 
es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries 
de play-off, i tenint en compte la impossibilitat de la 
seva celebració, es respectarà l’aparellament de les 
eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats 
es determinarà el guanyador de l’eliminatòria segons els 
criteris i ordre següent:

1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre 
partits disputats).

2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint 
en compte però tots els obtinguts i rebuts en el decurs 
de la competició.

3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols 
marcats dividits entre partits disputats).

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

ARTICLE 247È 

Text adaptat
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions 
contingudes en el present Reglament, amb les excepcions 
següents: 

a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze 
jugadors per equip. 

b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms d’un 
màxim de dotze jugadors, havent d’ostentar cadascun 
d’ells al dors de la seva samarreta el número que li 
correspongui. 

c) Serà obligatòria l’alineació de 3 jugadors inscrits en 
l’equip que disputi qualsevol partit de competició.

d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de 
què es tracti, suposant l’exclusió d’aquest l’acumulació 
de dues d’aquelles en un mateix encontre. 

e) El temps d’espera a un dels equips per començar 
l’encontre, al qual es refereix l’article 197.1, serà de quinze 
minuts. 

f) En cas que un equip comparegui sense delegat a 
celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles funcions 
qualsevol membre del cos tècnic amb llicencia en vigor. 

g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la 
nova data de celebració del mateix, si s’escau, haurà 
de fixar-se abans de l’inici de la quarta jornada a 
comptar des de la jornada que correspongui el partit, 
o bé abans de l’inici de la vuitena jornada a comptar 
des de la jornada que correspongui el partit si les 
localitats dels equips implicats es troben a més de 

100 quilòmetres de distància, sense perjudici del 
que disposa l’apartat h) del present article i de la 
facultat del Comitè de Competició de determinar-la 
transcorregut el termini anterior, per causes de força 
major.

h) Durant les últimes 4 jornades de competició tots els 
partits que s’hagin d’ajornar s’hauran de disputar 
obligatòriament abans del començament de la 
següent jornada del calendari oficial. Els partits de 
l’última jornada no es podran ajornar en cap cas. Això 
no obstant, sí que es permetrà avançar-ne la data 
amb la conformitat dels dos equips implicats. En 

l’última jornada de competició no es podrà sol·licitar 
l’ajornament del partit al·legant manca d’instal·lació 
esportiva. En el supòsit que no es disposi d’instal·lació 
esportiva per a la disputa del partit, i els dos equips no 
es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que actuï 
com a local tindrà l’obligació de disposar d’una altra 
instal·lació esportiva per al mateix dia de la disputa del 
partit, amb una franja horària de +/- 2 hores de la que 
consti assignada.

ARTICLE 252È 

Text adaptat
1.- Les recaptacions líquides dels encontres de competició 
a doble partit  o a única volta correspondran al club que 
jugui al seu propi terreny de joc, el qual tindrà al seu càrrec 
les despeses d’organització, inclosos els honoraris arbitrals.

2.- Les dels que se celebrin en camp neutral o a partit 
únic es repartiran, per meitat, entre els dos contendents, 
deduint-se de la liquidació, com a despeses de l’encontre, 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

ARTICLE 226È 

Text adaptat
1.- Si el club visitant s’ha desplaçat i per mal temps o una altra 
causa de força major se suspèn el partit abans o després 
del seu començament, els clubs podran posar-se d’acord 
per celebrar-lo o continuar-lo en qualssevol dels quatre 
dies següents, fet del qual hauran d’informar, per escrit, el 
corresponent Òrgan competent de l’FCF.

2.- En el seu defecte, l’Òrgan competent establirà la data i 
hora, procurant que tingui lloc abans de l’acabament de la 
competició, sempre que sigui possible, quan es tracti d’una 
competició per punts.
El nou establiment es comunicarà a ambdós clubs amb 
l’antelació suficient.

3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per 
l’àrbitre assistent número 1, el qual si  també es lesiona, serà  
substituït per l’àrbitre assistent número 2.

4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona, 
dirigirà l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no 
haver àrbitre assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat, 
podrà dirigir l’encontre:

a) Qualsevol àrbitre present, sempre que hi estiguin d’acord 
els clubs contendents.

b) Qualsevol persona, amb acord d’ambdós clubs, 
signat pels capitans i Delegats dels clubs, abans del 
començament de l’encontre.

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

les següents:
a) Impostos i arbitris. 
b) Personal de servei del camp. 
c) Bitllets.

d) Honoraris arbitrals.
e) Percentatge que correspongui al club propietari segons 
el disposat en l’article anterior.

3.- En les finals organitzades per la Federació Catalana 
de Futbol, els beneficis econòmics líquids obtinguts es 
distribuiran, per terceres parts, entre la mateixa i els dos clubs 
finalistes.

ARTICLE 288È 

Text adaptat
1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la seva 
exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en una competició 
per punts, un cop començada, i aquesta retirada o exclusió es 
produís en la primera volta del campionat en qüestió, o bé en 
una competició disputada a una única volta, perdrà tots els 
drets derivats de la seva adscripció a la divisió de què es tracti, 
considerant-se com a no participant en el campionat, i no 
puntuarà en favor ni en contra dels altres, a efectes generals 
de la classificació de tots ells. Romandrà adscrit, per a la 
temporada següent, en la divisió o categoria immediatament 
inferior, o en la següent, si en consumar la infracció estigués 
virtualment descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós 
casos en les dues temporades successives.
Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o 
divisió del campionat en qüestió, no podrà ascendir en les 
dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció 
econòmica en quantia doble a l’establerta inicialment per als 
supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è.

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.

2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la 
segona volta del campionat, es respectarà la puntuació i els 
gols obtinguts fins aleshores. Els punts en litigi dels partits 
pendents de jugar pel club retirat o exclòs s’atorgaran 
als adversaris respectius, declarant-los vencedors amb el 
resultat de tres gols a zero, o bé de sis a zero, si es tracta de 
competicions disputades en la modalitat de Futbol Sala.
En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació, independentment de la 
puntuació que hagués obtingut en el transcurs de la seva 
participació activa.
Al club retirat hom li imposarà la sanció econòmica 
establerta per als supòsits de no compareixença i, si degués 
visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los com 
determini l’òrgan disciplinari competent.
Per a poder determinar que la retirada s’ha produït en la 
segona volta, el club retirat haurà d’haver-la iniciat, encara 
que no finalitzés l’encontre. Cas contrari, s’entendrà que la 
retirada ha tingut lloc a la primera volta.

ARTICLE 293È 

Text adaptat
1.- Es considera com alineació d’un futbolista el fet que hagi 
participat activament en un encontre, tenint en compte 
l’excepció que es contempla a l’article 218.3 del present 
Reglament.

2.- Es considera que hi ha alineació indeguda d’un futbolista 
quan es dona qualsevol dels següents supòsits:

a) Pel fet que el futbolista no compleixi els requisits 
reglamentaris.

b) Per la presència simultània en el terreny de joc d’un 
nombre de futbolistes d’un equip que sigui superior 
al permès reglamentàriament, sigui a causa de 
substitucions supernumeràries o sigui per la irrupció en 
el terreny de joc de futbolistes suplents sense comptar 
amb autorització arbitral o sense estar prevista la 
substitució de jugadors titulars.
Tot i això, els casos previstos en aquest supòsit no es 
consideraran com alineació indeguda si pot acreditar-se 
que aquesta presència és accidental i no ha comportat 
cap mena d’avantatge en el joc.

c) Pel fet d’haver efectuat substitucions en nombre 
superior al permès reglamentàriament.

d) Per la presència en el terreny de joc durant la disputa 
del partit de jugadors que hagin estat sancionats per 
l’àrbitre amb expulsió en el transcurs de l’encontre, 
o de jugadors que estiguin sancionats pels òrgans 
disciplinaris federatius.

3.-  Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan 
disciplinari competent, es computarà el partit per perdut a 
l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres 
gols a zero, -llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat 
millor-, excepte en el supòsit de competició per eliminatòries, 
que es resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent.

4.- Si en la comissió d’alineació indeguda s’hagués actuat 
de mala fe, i essent la competició per punts, l’infractor serà 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

sancionat amb el descompte de tres d’aquests en la seva 
classificació, i i tant en la competició per punts com en les 
eliminatòries s’imposarà a més al club responsable multa 
accessòria de 56,12 a 601,31 euros. Es considera mala fe el fet 
que sigui alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta 
irregularitat.

5.-  En el cas que  l’alineació indeguda sigui imputable a 
negligència, el club responsable incorrerà en multa accessòria 
de 40,08 a 400,87 euros. S’entén per negligència l’omissió 
d’aquella diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la 
relació esportiva, de l’afiliació federativa i de la participació 
en les competicions oficials.

6.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala 
fe, la comissió d’una alineació indeguda en les tres últimes 
jornades de la competició comportarà el descompte de 
tres punts de la classificació, essent la competició per 
punts, i una sanció econòmica accessòria d’entre 200 i 
400,87 euros.
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en 
l’última jornada de la competició per punts ocasioni perjudicis 
a tercers en la classificació final, en relació amb ascensos 
o descensos de categoria o, si s’escau, en relació amb les 
promocions de categoria, aquesta comportarà el descompte 
de sis punts de la classificació i una multa accessòria d’entre 
400,87 i 601,31 euros.

7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es 
resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per 
celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà 
d’ésser indemnitzat pel culpable en la quantia que es 
determini.

8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix 
el present article seran inhabilitats o suspesos durant un 
període de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons 
que hi concorri, respectivament, mala fe o negligència.
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui 
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera 
no dubtosa que va actuar complint ordres de persones 
responsables del club o de l’equip, o desconeixent la 
responsabilitat en què incorria.

9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués 
estat motivada per trobar-se subjecte a suspensió federativa, 
el partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor, 
es computarà per al compliment de la sanció imposada al 
jugador que va intervenir indegudament.

c) En el supòsit d’una segona no compareixença en la 
mateixa temporada, o una primera en el últim partit de 
la competició, el culpable serà exclòs de la competició 
i participarà, a l’inici de la següent, en la divisió o 
categoria immediata inferior, o en la següent, si en 
consumar la infracció estigués descendit virtualment, 
sense possibilitat d’ascens, en ambdós casos, en les dues 
temporades successives.

d) Si el culpable participa en l’última categoria no podrà 
ascendir en les dues temporades següents, imposant-se 
per a la no compareixença que en determinés l’exclusió 
multa accessòria en quantia doble a l’establerta 
inicialment.

e) Als efectes generals de la puntuació i classificació, 
quan un club ha estat sancionat amb exclusió de la 
competició, prevaldrà el disposat en l’article 288è. del 
present Reglament, segons que es tracti de la primera o 
segona volta del campionat.

f) Si el club que deu la visita no comparegués de forma 
injustificada, estarà obligat a indemnitzar a l’equip 
contrari per les despeses de desplaçament del partit 
d’anada, en la quantia que determini l’Òrgan competent.

2.- Essent la competició per eliminatòries, es considerarà 
perduda per al no comparegut la fase de què es tracti; i si 
es produís en el partit final aquest es disputarà entre l’altre 
finalista i el que va ser eliminat per l’infractor.
En qualsevol cas, el no comparegut no podrà participar en la 
propera edició del torneig.
Si el no compareixent fos l’equip visitant, haurà d’indemnitzar 
l’oponent en la forma que es determini.

ARTICLE 294È 

Text adaptat
1.- La no compareixença d’un equip a un partit oficial, tractant-
se d’una competició per punts, produirà les conseqüències 
següents:

a) Es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant 
vencedor el club oponent, pel resultat de tres gols a zero, 
i es descomptaran al primer tres d’aquells de la seva 
classificació.

b) En cas de retirada d’un equip del terreny de joc, de 
conformitat amb el que estableix l’article 296è, es 
computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant 
vencedor el club oponent, pel resultat de tres gols a 
zero, -llevat que l’oponent hagués obtingut un resultat 
millor-, i es descomptaran al primer tres d’aquells de la 
seva classificació.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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3.- En qualsevol cas, la no compareixença injustificada 
comportarà, per al club responsable, una multa accessòria 
de 56,12 a 601,31 euros.

4.- Es considera com no compareixença, als efectes previstos 
pel present article, el fet de no acudir a un compromís 
esportiu en la data establerta en el calendari oficial o fixada 
per l’òrgan competent, sia per voluntat fraudulenta, sia per 
negligència notòria.

5.- Les persones que siguin responsables directes de la 
situació que preveu el present article seran sancionades amb 
suspensió de dos a sis mesos.

ARTICLE 297È 

Text adaptat
1.- La retirada d’un club de la competició, un cop començada, 
determinarà la imposició de multa en quantia de 56,12 a 
601,31 euros i hi seran aplicables, a més a més, les disposicions 
contingudes en l’article 294è, sobre exclusió de la competició, 
inclusió en la categoria inferior o no participació en la propera 
edició del torneig, així com les altres que determinin les 
disposicions que es regulen en el precepte esmentat per als 
supòsits de no compareixença.

2.- Als efectes generals de la puntuació i la classificació, 
prevaldrà el previst en l’article 288è del present Reglament, 
segons que s’hagi produït en la primera o segona volta del 
campionat, o bé en un campionat disputat en volta única.

3.- Les persones que fossin directament responsables de la 
situació que preveu el present article seran sancionades amb 
suspensió de dos a sis mesos.

PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

4. En els casos en què un mateix club retiri més d’un equip, 
en la mateixa temporada, o en dues temporades successives, 
s’imposarà una multa a cadascuna de les retirades del doble 
de l’import inicialment previst.
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SEGON: ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES DE SEGONA CATALANA

La no celebració de competició oficial amb efectes 
classificatoris d’ascensos i descensos a la categoria de Segona 
Catalana i la condició de voluntarietat de la participació en el 
torneig de la categoria genera una situació no prevista per 
la reglamentació vigent, tota vegada que un seguit de clubs 
i per tant futbolistes adscrits inicialment a la categoria de 
Segona Catalana no participaran en aquesta competició.

Per l’indicat, és necessària una regulació específica de les 
condicions d’alineació dels futbolistes inscrits inicialment a 
Segona Catalana, a d’altres competicions territorials, per tal 
que no es produeixi una alteració en les que haurien de ser 
les condicions normals de disputa de les mateixes.

En conseqüència, la Comissió Executiva de l’FCF, en la seva 
reunió de dia 15/03/21, ha establert al respecte les següents 
disposicions:

  — Els futbolistes inscrits en l’equip de Segona Catalana 
d’un club podran alinear-se en equips dependents 
del mateix club que militin a les categories de Tercera 
o Quarta Catalanes en un nombre màxim de tres per 
partit, sense comptar els porters.
Es  consideren futbolistes inscrits a Segona Catalana 
tant els que figurin així en el moment del partit com els 
que hagin tingut llicència en l’equip de Segona Catala-
na en algun moment de la temporada.

  — En el cas que l’equip de Segona Catalana participi en 
el torneig voluntari de l’FCF, els futbolistes de més de 
23 anys que hagin intervingut amb l’equip de Segona 
Catalana en 5 o més partits ja no podran alinear-se per 
cap equip amateur de categoria inferior del club.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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b) MODIFICACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL - 11 TEMPORADA 2020/2021

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2020/21

PRIMERA CATALANA

La conformen 40 equips,  dividits en dos grups de 20 equips.
Cada grup es divideix en dos subgrups de 10 equips, que 
disputaran únicament la primera fase de competició a 
dues voltes. La classificació dels equips a la finalització de la 
primera fase determinarà el seu descens de categoria, o bé 
la classificació per a la disputa d’una eliminatòria d’ascens a 
doble volta.

Ascendirà a Tercera divisió Nacional: Els guanyadors de 
l’eliminatòria d’ascens a doble volta que disputaran els 
campions de cada subgrup entre ells.

No hi hauran descensos a Segona Catalana.

TERCERA CATALANA

La conformen 324 equips, dividits en divuit grups de divuit 
equips, tenint en compte la següent distribució:

- Deu grups a la província de Barcelona.
- Tres grups a la província de Girona.
- Dos grups a la província de Lleida.
- Dos grups al camp de Tarragona.
- Un grup a les Terres de l’Ebre.

La competició es disputarà a una única volta (la primera del 
calendari inicialment publicat), i la posició dels equips a la 
seva finalització determinarà el seu ascens de categoria.

Els efectes classificatoris seran els següents:

Barcelona

Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup.

Girona 

Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup 
(total 3 equips).

Lleida

Ascendiran a la Segona  Catalana els campions de cada grup 
(total 2 equips).

Tarragona 

Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada grup 
(total 2 equips).

Terres de l’Ebre 
Ascendirà a Segona Catalana el campió de grup (1 equip).

No hi hauran descensos a Tercera Catalana.

QUARTA CATALANA

Conformen la categoria vint-i-cinc grups de competició, que 
es distribueixen geogràficament de la forma següent:

- Disset grups a la província de Barcelona.
- Quatre grups a la província de Girona.
- Un grup a la província de Lleida.
- Dos grups al camp de Tarragona.
- Un grup a les Terres de l’Ebre.

La competició es disputarà a una única volta (la primera del 
calendari inicialment publicat), i la posició dels equips a la 
seva finalització determinarà el seu descens o ascens de 
categoria, tret dels dos grups de la província de Tarragona, 
que disputaran totes dues voltes en tractar-se de grups d’un 
màxim de 10 equips.

Barcelona 

Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.

Girona 

Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.

Lleida 

Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.

Tarragona 

Ascendirà a Tercera Catalana el campió de cada grup.

Terres de l’Ebre
Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.

SEGONA CATALANA

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, en 
reunió celebrada el dia 8 de març passat, va acordar la no 
celebració de la competició de Segona Catalana la present 
temporada 2020/2021 per manca de dates disponibles per a 
la disputa de tots els partits previstos, de conformitat amb 
la Disposició Addicional Tercera del Reglament General, 
i un cop recollit el parer dels clubs de la categoria. En 
conseqüència, la competició de Segona Catalana no tindrà 
efectes classificatoris d’ascensos i descensos en la temporada 
en curs.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL  FEMENÍ – TEMPORADA 2020/2021

Preferent Femení

Grup únic format per 18 equips.

La competició es disputarà a una única volta, que serà 
la primera del calendari inicialment publicat, i a la seva 
finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats a 
continuació.

Primera Divisió Femení

Dos grups formats per 18 equips, agrupats per proximitat 
geogràfica, de caràcter interterritorial.

La competició es disputarà a una única volta, que serà 
la primera del calendari inicialment publicat, i a la seva 
finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats a 
continuació.

Segona Divisió Femení

Grups de fins a 16 equips, agrupats per proximitat geogràfica, 
preferentment de caràcter comarcal.

La competició es disputarà a una única volta, que serà 
la primera del calendari inicialment publicat, i a la seva 
finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats a 
continuació.

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Ascendeixen de Preferent a Categoria Nacional: 
El campió de grup, o allò que estableixin les normes reguladores de les 
competicions de la RFEF. 

No hi hauran descensos de Preferent a Primera divisió.

Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent: El campió de cada grup.

No hi hauran descensos de Primera a Segona divisió.

Ascendeixen de Segona a Primera divisió:  El campió de cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

b) MODIFICACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL - 11 TEMPORADA 2020/2021
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c) I d) PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 - TEMPORADA 2021/22

CAMPIONAT DE PRIMERA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BENJAMINS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUVENILS

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ AMATEUR FUTBOL SET

CAMPIONAT DE TERCERA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INFANTILS

CAMPIONAT DE SEGONA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PREBENJAMINS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CADETS

CAMPIONAT DE QUARTA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENI AMATEUR

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALEVINS COPA DE CATALUNYA AMATEUR

SELECCIONS TERRITORIALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ

COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET 

SUPERCOPA DE CATALUNYA

COPA DE CATALUNYA FEMENINA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE  FEMENÍ JUVENIL 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

COMPETICIONS FUTBOL PLATJA

CAMPIONAT DE CATATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ 

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL 

A la Temporada 2021/2022, la Federació Catalana de Futbol organitzarà les següents competicions:

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22

PRIMERA CATALANA SEGONA CATALANA

La conformaran 43 equips,  dividits en dos grups 14 
equips i un grup de 15 equips.
Disputaran la competició a dues voltes.
Per a la temporada 22/23 la categoria de Primera 
Catalana estarà formada per 48 equips, dividits en 
tres grups de 16 equips,

1r classificat subgrup 1a

3r classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1b

Subgrup ascens

2n classificat subgrup 1a

1r classificat subgrup 1b

3r classificat subgrup 1b

7è classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

9è classificat subgrup 1a 

11è  classificat subgrup 1b

6è classificat subgrup 1a

5è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

8è classificat subgrup 1a 

10è  classificat subgrup 1b

12è classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

11è classificat subgrup 1a 

9è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1a

12è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

10è classificat subgrup 1a 

6è classificat subgrup 1b

8è classificat subgrup 1b

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

SEGONA CATALANA

La conformaran 146 equips, distribuïts en vuit grups amb la següent composició:

• Cinc grups a la província de Barcelona (dos grups de 16 equips i tres grups de 15 equips).
• Un grup de 24 equips a la província de Girona.
• Un grup de 22 equips a la província de Lleida.

• Un grup de 23 equips a la província de Tarragona.

Província de Barcelona
Els cinc grups disputaran la competició a dues voltes.

Província de Girona
El grup de 24 equips es dividirà en dos subgrups de 12 equips, que disputaran una primera fase de competició a dues voltes. La 
classificació dels equips a la finalització de la primera fase determinarà la seva adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens(del 
1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del 4t al 12è classificat de cada 
subgrup de la primera fase), els quals disputaran també la competició a dues voltes.

Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22

Província de Lleida
El grup de 22 equips es dividirà en dos subgrups 
d’11 equips, que disputaran una primera fase de 
competició a dues voltes. La classificació dels equips 
a la finalització de la primera fase determinarà la seva 
adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens(del 
1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera 
fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del 
4t al 11è classificat de cada subgrup de la primera 
fase), els quals disputaran també la competició a 
dues voltes.

1r classificat subgrup 1a

3r classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1b

Subgrup ascens

2n classificat subgrup 1a

1r classificat subgrup 1b

3r classificat subgrup 1b

7è classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

9è classificat subgrup 1a 

11è  classificat subgrup 1b

6è classificat subgrup 1a

5è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

8è classificat subgrup 1a 

10è  classificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

11è classificat subgrup 1a 

9è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

10è classificat subgrup 1a 

8è classificat subgrup 1b

SEGONA CATALANA

Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22

Província de Tarragona
El grup de 23 equips es dividirà en un subgrup d’11 
equips i un subgrup de 12 equips, que disputaran 
una primera fase de competició a dues voltes. La 
classificació dels equips a la finalització de la primera 
fase determinarà la seva adscripció en la segona fase 
al subgrup d’ascens(del 1r al 3r classificat de cada 
subgrup de la primera fase) o bé als quatre subgrups 
de permanència (del 4t a l’11è/12è classificat de cada 
subgrup de la primera fase), els quals disputaran 
també la competició a dues voltes.

1r classificat subgrup 1a

3r classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1b

Subgrup ascens

2n classificat subgrup 1a

1r classificat subgrup 1b

3r classificat subgrup 1b

7è classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

9è classificat subgrup 1a 

11è  classificat subgrup 1b

6è classificat subgrup 1a

5è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

8è classificat subgrup 1a 

10è  classificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

11è classificat subgrup 1a 

9è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

10è classificat subgrup 1a 

8è classificat subgrup 1b

Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:

En totes les competicions en dues fases, els equips iniciaran la segona fase amb zero punts, no afegint-se, per tant, 
els punts obtinguts en la primera fase.

SEGONA CATALANA

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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TERCERA CATALANA QUARTA CATALANA

S’efectua una previsió de vint-i-cinc grups, d’acord amb el 
nombre d’equips que els hi correspon participar per la seva 
classificació final de la temporada 2020/2021, així com pels 
clubs de nova inscripció, tenint en compte, atenent criteris 
geogràfics, la distribució aproximada següent:

• Disset grups a la província de Barcelona.
• Quatre grups a la província de Girona.
• Un grup a la província de Lleida.
• Dos grups al camp de Tarragona.
• Un grup a les Terres de l’Ebre.

NOTES

• Els efectes de classificació es detallen als fulls següents.

• En el cas que alguna delegació de l’FCF proposi 
modificar aquest Pla de Competicions un cop aprovat per 
l’Assemblea, pel que fa única i exclusivament a la Quarta 
Catalana, es podria autoritzar la variació per part de la 
Junta Directiva de l’FCF, sempre que la modificació afecti 
l’àmbit de la delegació

La conformaran 322 equips, dividits en dinou grups de fins a 
18 equips, tenint en compte la següent distribució:

• Onze grups a la província de Barcelona.
• Tres grups a la província de Girona.
• Dos grups a la província de Lleida.
• Dos grups al camp de Tarragona.
• Un grup a les Terres de l’Ebre.

Província de Barcelona
Es formaran vuit grups  de 17 equips i tres grups de 16 equips, 
que disputaran la competició a dues voltes.

Província de Girona
Es formaran tres grups de 18 equips, que disputaran la 
competició a dues voltes.

Província de Lleida
Es formaran un grup de 17 equips i un grup de 16 equips, que 
disputaran la competició a dues voltes.

Camp de Tarragona
Es formaran dos grups de 17 equips, que disputaran la 
competició a dues voltes.

Terres de l’Ebre
Es formarà un grup de 18 equips, que disputarà la competició 
a dues voltes.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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EFECTES CLASSIFICATORIS

TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

PRIMERA CATALANA

Ascendiran a Tercera Divisió Nacional tres equips, que 
seran els campions de cadascun dels grups de la categoria 
(total 3 equips).
Descendiran a Segona Catalana els classificats en les 
posicions 12a a 14a dels grups de 14 i en les posicions 12a a 
15a  de cadascun dels grups de 15, i el pitjor 11è classificat 
del conjunt de grups (total 11 equips).

Els campions de cada grup i el millor segon del conjunt de 
grups disputaran la Fase Final de Campionat de Catalunya

Tarragona-Terres de l’Ebre
Els classificats en les posicions 4a o 4a i 5a (en el cas del 
grup de 5) de cadascun dels subgrups de permanència 
(total 5 equips).

Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de 
Tarragona-Terres de l’Ebre estarà formada per un grup de 
20 equips, dividit en dos subgrups de 10 equips.

Els efectes classificatoris del Grup 5 de la Tercera Divisió 
Nacional seran els establerts per la RFEF, i la seva 
composició per a la temporada 2021/2022 serà de 17 equips. 
S’acorda així mateix que la convocatòria pels encontres 
serà de fins a 18 jugadors.

Barcelona
Els classificats en les posicions 13a a 16a dels grups de 16, i 
els classificats en les posicions 13a a 15a dels grups de 15, i 
els tres pitjors classificats en la posició 12a del conjunt de 
grups (total 20 equips)

Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de 
Barcelona estarà formada per tres grups de 22 equips, 
dividits en sis subgrups d’11 equips.

Girona
Els classificats en les posicions 4a o 4a i 5a (en el cas 
grups de 5) de cadascun dels subgrups de permanència 
(total 6 equips).

Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de 
Girona estarà formada per un grup de 22 equips, dividit 
en dos subgrups d’11 equips.

Lleida
Els classificats en les posicions 4a de cadascun dels 
subgrups de permanència (total 4 equips)

Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de 
Lleida estarà formada per un grup de 20 equips, dividit 
en dos subgrups de 10 equips.

Ascendiran a Primera Catalana el primer i segon classificat de cada grup, que en el cas de les província de Girona, Lleida i 
Tarragona serà el primer i segon classificat de cada subgrup d’ascens (total 16 equips).

Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, els següents equips:

SEGONA CATALANA

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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TERCERA CATALANA

Terres de l’Ebre (un grup)
• Ascendirà a Segona Catalana el campió de grup, i el 
millors segons classificats d’entre els grups de Tarragona i 
Terres de l’Ebre si hi ha places vacants per a completar els 
grups de la temporada 22/23.
 
• Descendiran a Quarta Catalana del 16è al 18è classificat 
(total 3 equips). 

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de Terres 
de l’Ebre estarà formada per un grup de 16 equips.

Barcelona (Onze grups)
• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada 
grup, i els millors segons classificats si hi ha places vacants 
per a completar els grups de la temporada 22/23

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en les 
posicions 15a 17a dels grups de 17 i en els posicions 15a i 16a 
dels grups de 16 (total 30 equips)

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de 
Barcelona estarà formada per deu grups de 18 equips.

Girona (Tres grups)
• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada 
grup, i els millors segons classificats si hi ha places vacants 
per a completar els grups de la temporada 22/23

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en els llocs 
16è a 18è de cada grup i el 16è pitjor classificat dels tres 
grups (total 7 equips).

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de 
Girona estarà formada per tres grups de 18 equips.

Lleida (Dos grups)
• Ascendiran a la Segona  Catalana els campions de 
cada grup, i els millors segons classificats si hi ha places 
vacants per a completar els grups de la temporada 22/23.

• Descendiran a  Quarta Catalana els classificats en els 
llocs 17è i 18è de cada grup (total 4 equips).

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de 
Lleida estarà formada per dos grups de 16 equips.

Tarragona (Dos grups)
• Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada 
grup, i els millors segons classificats d’entre els grups de 
Tarragona i Terres de l’Ebre si hi ha places vacants per a 
completar els grups de la temporada 22/23.

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en 17è i 
18è lloc de cada grup (total 4 equips).

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de 
Tarragona estarà formada per dos grups de 16 equips.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

EFECTES CLASSIFICATORIS

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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QUARTA CATALANA (previsió de vint-i-cinc grups) DESCENSOS DE PRIMERA CATALANA

Barcelona (previsió de disset grups)
 • Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.

Girona (previsió de quatre grups)
 • Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.

Lleida (previsió d’un grup)
 • Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.

Tarragona (previsió de dos grup)
 • Ascendirà a Tercera Catalana el campió de cada grup.

Terres de l’Ebre (previsió d’un grup)
 • Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.

El present Pla de Competicions en relació amb la Quarta Catalana 
es basa en la previsió del nombre de grups esmentada a cada 
territorial. La variació d’aquesta previsió comportarà la variació 
d’aquest nombre, en més o en menys, depenent del nombre final 
de grups que es formin.

Els equips descendits de Primera Catalana s’integraran als grups de la Segona Catalana 
que els correspongui per la seva localització geogràfica, segons la divisió provincial.
Si en una determinada província no queden compensats els descensos amb els ascensos, 
aquest fet afectarà els darrers classificats de la Segona Catalana, i així correlativament, 
les altres categories inferiors.
En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació a igual nombre de partits 
jugats i, si hi ha empat, la millor diferència de gols.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

EFECTES CLASSIFICATORIS

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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ASCENSOS I DESCENSOS NO COMPENSATS D’EQUIPS DE LA TERCERA DIVISIÓ NACIONAL, GRUP CINQUÈ – TEMPORADA 2021/22

Els moviments classificatoris que es produiran a les 
competicions territorials d’aficionats en finalitzar la 
temporada 2020/2021, segons el nombre d’equips que 
ascendeixin a la Segona Divisió “B” o descendeixin a 
Tercera Divisió nacional, seran els següent:

ASCENSOS NO COMPENSATS D’EQUIPS DE TERCERA DIVISIÓ A SEGONA DIVISIÓ “B” NACIONALS

a) Un ascens no compensat

• Ascendirà a la Tercera Nacional el millor subcampió 
dels grups de Primera Catalana 

• Ascendirà a Primera Catalana el classificat de Segona 
Catalana amb la  millor puntuació.

• Ascendirà a Segona Catalana el que correspongui 
per la seva millor puntuació dels grups o grup de la 
Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip 
ascendit de Segona Catalana esmentat a l’apartat 
anterior.

• Ascendirà a Tercera Catalana el que correspongui per 
la seva millor puntuació dels grups de Quarta Catalana 
de la província a què pertanyi l’equip ascendit de 
Tercera Catalana esmentat a l’apartat anterior.

b) Si ascendeixen dos equips

• Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el segon millor 
subcampió de Primera Catalana.

• No descendirà a Segona Catalana el  millor classificat 
dels descensos directes de Primera Catalana.

• No descendirà a Tercera Catalana el que correspongui 
per la seva millor puntuació dels grups o grup de la 
Segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip 
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

• No descendirà a Quarta Catalana el que correspongui 
per la seva millor puntuació dels grups o grup de la 
Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip 
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

c) Si ascendeixen tres equips

• Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el pitjor 
subcampió Primera Catalana.

• Ascendirà a Primera Catalana l’integrant de Segona 
Catalana amb la  segona millor puntuació.

• Ascendirà a Segona Catalana el següent que 
correspongui per la seva millor puntuació dels 
grups o grup de Tercera Catalana de la província a 
què pertanyi l’equip ascendit de Segona Catalana 
esmentat a l’apartat anterior.

• Ascendirà a Tercera Catalana el següent que 
correspongui per al seva millor puntuació dels grups 
de la Quarta Catalana de la província a què pertany 
l’equip ascendit esmentat a l’apartat anterior.

d) Si ascendeixen quatre equips

• Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el tercer 
classificat amb millor puntuació de Primera Catalana.

• No descendirà a Segona Catalana el  segon millor 
classificat dels descensos de Primera Catalana.

• No descendirà a Tercera Catalana el que correspongui 
per la seva millor puntuació dels grups o grup de 
Segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip 
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

• No descendirà a Quarta Catalana el que correspongui 
per la seva millor puntuació dels grups o grup de 
Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip 
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació i, 
si hi ha igualtat, la millor diferència de gols.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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DESCENS NO COMPENSAT D’EQUIPS DE TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

El descens no compensat d’un equip de Tercera Divisió Nacional implicarà el 
següent:

• Descendirà a Segona Catalana el classificat immediatament anterior als 
descensos directes de  Primera  Catalana

• Descendirà a Tercera Catalana l’equip que correspongui amb la pitjor 
puntuació dels grups o grup de la Segona Catalana de la província a què 
pertanyi l’equip descendit de la Primera Catalana esmentat en l’apartat 
anterior.

• Descendirà a Quarta Catalana l’equip que correspongui amb la pitjor 
puntuació dels grups o grup de la Tercera Catalana de la província a què 
pertanyi l’equip descendit de la Segona Catalana esmentat a l’apartat 
anterior.

En el cas que siguin dos o més els descensos no compensats, se seguirà el 
mateix criteri, descendint els que corresponguin.

En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació i, si hi ha igualtat, la 
millor diferència de gols.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

ASCENSOS I DESCENSOS NO COMPENSATS D’EQUIPS DE LA TERCERA DIVISIÓ NACIONAL, GRUP CINQUÈ – TEMPORADA 2021/22

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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COPA DE S.M. EL REY COPA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Tindran dret a participar-hi els equips que es determini a les 
bases reguladores de la competició que estableixi la RFEF.

Tindran dret a participar a la Copa Real Federación Española de Fútbol (Copa RFEF), els 
equips que en finalitzar la temporada anterior hagin participat a la Segona Divisió “B”, 
i els vuit primers classificats de la Tercera Divisió Estatal. El sistema de competició es 
determinarà segons la normativa prevista per la RFEF.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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SUPERCOPA DE CATALUNYA -TEMPORADA 2021/2022

Clubs participants

La Supercopa de Catalunya se celebrarà entre els dos equips 
catalans de Primera Divisió que, en el seu cas, haguessin 
obtingut millor classificació a la finalització de la temporada 
prèvia.
La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de la 
temporada, i no més enllà de la finalització de la temporada 
en curs, excepte per causes de força major.
La Federació Catalana de futbol establirà la seu, la data i 
l’hora de celebració de la Supercopa de Catalunya, d’acord 
amb els clubs.

Sistema de joc
Se celebrarà a partit únic. En cas d’empat a la finalització 
del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de 
conformitat amb les disposicions vigents.

Altres disposicions

Els clubs estan obligats a participar-hi amb jugadors inscrits amb 
llicència federativa en vigor dels primers equips, tot i que es podran 
convocar un màxim de 9 jugadors amb llicència de l’equip “B”.

A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les substitucions 
es pactaran de mutu acord.

La renúncia o no disposició a participar a l’esmentada competició 
comportarà l’obligació d’indemnitzar a la Federació Catalana de Futbol 
per un import de 100.000 euros, el qual es destinarà a la promoció del 
futbol formatiu.
Seran d’aplicació les disposicions previstes al Reglament General de la 
FCF.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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COPA CATALUNYA ABSOLUTA -TEMPORADA 2022/2023

Clubs participants

Participaran a la Copa Catalunya Absoluta corresponent 
a la temporada 2022/2023 els equips de Primera Catalana 
que hagin assolit l’ascens a la finalització de la temporada 
2021/2022 i els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió i 
Primera Divisió RFEF, i Segona Divisió estatal de la temporada 
2021/2022.
No poden participar els equips filials i dependents.

Sistema de joc
La competició es desenvoluparà pel sistema d’eliminatòries 
a partit únic, En cas d’empat a la finalització del partit, es 
procedirà al llançament de tirs de penal, de conformitat amb 
les disposicions vigents.

Eliminatòries

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip d’inferior categoria; 
i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà per sorteig.

Es disputaran les següents eliminatòries:

Primera eliminatòria
Participaran els equips provinents de la Primera Catalana i els equips de la Tercera Divisió i , 
Segona Divisió i Primera Divisió RFEF.

Segona eliminatòria 
Participaran els classificats de la Primera eliminatòria.

Tercera eliminatòria
Participaran els classificats de la Segona eliminatòria.

Quarta eliminatòria 
Participaran els classificats de la Tercera eliminatòria i els quatre equips de la Segona Divisió estatal.

Semifinals
Participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.

Final
Participaran els guanyadors de Semifinals.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 



169

W
W

W
.F

C
F

.C
A

T

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 G

E
N

E
R

A
L

 O
R

D
IN

À
R

IA
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 2
0

2
0

 -
 2

0
2

1

DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA ABSOLUTA

Primera
La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on 
tindran lloc totes les eliminatòries de la competició, la 
composició de cada seu o eliminatòria, la designació de 
caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

Segona
La composició de cada Seu o eliminatòria s’efectuarà, 
sempre que sigui possible, seguint criteris de proximitat 
geogràfica i entre clubs de diferents categories.
En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per 
sorteig, i tractant-se d’equips de la mateixa categoria, 
tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip 
que no hagués disputat anteriors eliminatòries com a 
local o hagués celebrat menys partits al seu camp que 
l’equip contrari.

Tercera
En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol 
podrà modificar el sistema de joc de les fases de la 
competició.

Quarta
A la Copa Catalunya Absoluta no podran participar els 
filials ni els equips dependents d’altres que participin en 
la competició per la seva condició de club patrocinador 
o d’equip de superior categoria.

Cinquena
Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als 
jugadors que estiguin en condicions de poder ser 
alineats en el primer equip, amb llicència federativa 
en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les 
condicions reglamentaries.

Sisena
En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 
jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint 
jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar 
de llicència federativa en vigor.

Setena
En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol 
eliminatòria de la competició corresponent pel motiu 
que sigui, la Federació adoptarà les mesures adients 
pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es 
podrà declarar que un club resulti exempt en una 
determinada eliminatòria.

Vuitena
Els clubs que participin en aquesta competició es 
regiran per les disposicions que figuren a la pròpia de 
la competició i per la reglamentació vigent d’aquesta 
Federació Catalana de Futbol.

Novena
Per la temporada 2022/2023, la Junta Directiva 
de l’FCF. destinarà una partida econòmica per la 
competició, subvencionant: als equips guanyadors 
de les eliminatòries, el cost dels arbitratges i els 
desplaçaments. I també es lliuraran 3 pilotes oficials, i 
per una sola vegada, als equips que juguin com a locals 
els seus partits.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

COPA CATALUNYA ABSOLUTA -TEMPORADA 2022/2023
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COPA CATALUNYA AMATEUR - TEMPORADA 2022/2023

Clubs participants

Participaran a la Copa Catalunya Amateur corresponent 
a la temporada 2022/2023 els equips campions dels grups/
subgrups d’ascens de Segona Catalana, i els equips campions 
de grup de Tercera i Quarta Catalana, a la finalització de la 
Temporada 2021/2022.
Poden participar els equips campions que siguin filials i 
dependents d’equips que participen a competicions estatals.

Sistema de joc
La competició es desenvoluparà pel sistema d’eliminatòries, 
a partit únic. En cas d’empat a la finalització del partit, es 
procedirà al llançament de tirs de penal, de conformitat amb 
les disposicions vigents.

Eliminatòries

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip d’inferior categoria; 
i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà per sorteig.

Es disputaran les següents eliminatòries:

Primera eliminatòria
Participaran els equips campions de la Quarta Catalana que hagin finalitzat la lliga durant el mes de maig 
de 2022.

Segona eliminatòria 
Participaran els classificats de la Primera eliminatòria.

Quarta eliminatòria
Participaran els classificats de la Tercera eliminatòria.

Quarts de final 
Participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.

Semifinals
Participaran els classificats dels Quarts de Final.

Final
Participaran els classificats de les Semifinals.

Tercera eliminatòria
Participaran els classificats de la Segona eliminatòria, més els campions de grup de la Segona i Tercera 
Catalana, i dels grups de Quarta Catalana que finalitzin la competició a partir del juny de 2022.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA AMATEUR

Primera
La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on 
tindran lloc totes les eliminatòries de la competició, la 
composició de cada seu o eliminatòria, la designació de 
caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

Segona
La composició de cada Seu o eliminatòria s’efectuarà, 
sempre que sigui possible, seguint criteris de proximitat 
geogràfica i entre clubs de diferents categories.
En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per 
sorteig, i tractant-se d’equips de la mateixa categoria, 
tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip 
que no hagués disputat anteriors eliminatòries com a 
local o hagués celebrat menys partits al seu camp que 
l’equip contrari.

Tercera
En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol 
podrà modificar el sistema de joc de les fases de la 
competició.

Quarta
A la Copa Catalunya Amateur podran participar els 
equips campions que siguin filials i dependents 
d’equips que participin a competicions estatals.

Cinquena
Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als 
jugadors que estiguin en condicions de poder ser 
alineats en el primer equip, amb llicència federativa 
en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les 
condicions reglamentaries.

Sisena
En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 
jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint 
jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar 
de llicència federativa en vigor.

Setena
En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol 
eliminatòria de la competició corresponent pel motiu 
que sigui, la Federació adoptarà les mesures adients 
pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es 
podrà declarar que un club resulti exempt en una 
determinada eliminatòria.

Vuitena
L’expulsió d’un jugador per targeta vermella directa, 
per qualsevol motiu, implicarà la prohibició d’alinear-se 
al partit següent, davant la impossibilitat material de 
l’òrgan disciplinari per adoptar una resolució.

Novena
Els clubs que participin en aquesta competició es regiran 
per les disposicions que figuren a la reglamentació 
pròpia i a la vigent d’aquesta Federació Catalana de 
Futbol.

Desena
Per la temporada 2022/2023, la Junta Directiva 
de l’FCF destinarà una partida econòmica per la 
competició, subvencionant: als equips guanyadors 
de les eliminatòries, el cost dels arbitratges i els 
desplaçaments. I també es lliuraran 3 pilotes oficials, i 
per una sola vegada, als equips que juguin com a locals 
els seus partits.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

COPA CATALUNYA AMATEUR - TEMPORADA 2022/2023

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – 
TEMPORADA 2022/2023

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - 
TEMPORADA 2021/2022

Hi participen els clubs que voluntàriament ho desitgin 
pertanyents a les categories de Segons divisió RFEF, 
Primera divisió Nacional, Preferent i els classificats 
en primer, segon, tercer i quart lloc dels grups de la 
categoria de Primera Divisió Territorial.

Primera eliminatòria
Hi participen tots els equip voluntàriament inscrits.

Segona eliminatòria 
Hi participen els equips guanyadors de la primera eliminatòria.

Quarta eliminatòria
Hi participen els equips guanyadors de la tercera eliminatòria.

Fase final
Semifinals i Final. Hi participen els equips guanyadors dels quarts de 
fina. Els encontres es disputaran a camp neutral, preferiblement en una 
única seu.

Tercera eliminatòria
Hi participen els equips guanyadors de la segona eliminatòria.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

JUVENIL NACIONAL GRUP 7

El grup de categoria Juvenil Nacional corresponent 
a la Federació Catalana de Futbol estarà format per 
disset equips, i els efectes classificatoris seran els que 
determini en cada moment la RFEF.

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

Participaran en aquest campionat  tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips. 

Tenen l’obligació de participar en aquesta categoria els clubs que en tinguin de Nacional.

Es disputarà en les categories de Preferent, Primera i Segona Divisió.

JUVENIL PREFERENT

La categoria de Preferent estarà formada per quatre 
grups de 16 equips cadascun, de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la 
categoria.

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional per a la 
temporada 2022/2023 el campió de cada grup, sempre 
que  les disposicions de la RFEF així ho estableixin.

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 
2022/2023 del 13è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a disputar la Fase Final del Campionat 
de Catalunya el campió  de cada grup.

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

La categoria de Primera Divisió estarà formada per vuit 
grups de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 
2022/2023 el campió de cada grup i els millors segons 
classificats si hi hagués places vacants.

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 
2022/2023 del 13è al 16è classificat de cada grup.

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

La categoria Juvenil de Segona Divisió estarà formada 
per grups d’un màxim de 16 equips, a la província de 
Barcelona, i de caràcter comarcal. 

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 
2022/2023  el campió de cada grup i els millors segons 
classificats si hi hagués places vacants.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, Preferent, Primera i Segona Divisió.

CADET DIVISIÓ D’HONOR

La categoria de Divisió d’Honor estarà 
formada per un grup de 16 equips, de 
caràcter interterritorial.

Descendeixen a la categoria Preferent per 
a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 
classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del 
Campionat de Catalunya del 1r al 8è 
classificats de la Divisió d’Honor.

CADET PREFERENT

La categoria de Preferent estarà formada 
per quatre grups de 16 equips cadascun, 
de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos 
equips a la categoria.

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la 
temporada 2022/2023 el campió de cada 
grup.

Descendeixen a la Primera Divisió per 
a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 
classificat de cada grup.

CADET PRIMERA DIVISIÓ

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per onze grups de 16 equips a la 
província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Preferent per 
a la temporada 2022/2023 el campió de 
cada grup.

Descendeixen a la Segona Divisió per a 
la temporada 2022/2023 del 14è al 16è 
classificat de cada grup.

CADET SEGONA DIVISIÓ

La categoria Cadet de Segona Divisió 
estarà formada per tants grups com es 
constitueixen d’un màxim de 16 equips, 
a la província de Barcelona, i de caràcter 
comarcal. 

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la 
temporada 2022/2023 el campió de cada 
grup i la resta de millors classificats si hi 
hagués places vacants.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, Preferent, Primera i Segona Divisió.

INFANTIL DIVISIÓ D’HONOR

La categoria de Divisió d’Honor estarà 
formada per un grup de 16 equips, de 
caràcter interterritorial.

Descendeixen a la categoria Preferent per 
a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 
classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del 
Campionat de Catalunya del 1r al 8è 
classificats de la Divisió d’Honor.

INFANTIL PREFERENT

La categoria de Preferent estarà formada 
per quatre grups de 16 equips cadascun, 
de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos 
equips a la categoria.

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la 
temporada 2022/2023 el campió de cada 
grup.

Descendeixen a la Primera Divisió per 
a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 
classificat de cada grup.

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per onze grups de 16 equips a la 
província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria de Preferent 
per a la temporada 2022/2023 el campió 
de cada grup.

Descendeixen a la Segona Divisió per 
a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 
classificat de cada grup, a la província de 
Barcelona.

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ 

La categoria de Segona Divisió estarà 
formada per grups de fins a 16 equips a 
la província de Barcelona, agrupats per 
comarques.

Ascendeixen a la categoria de Primera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 
dels grups de la província de Barcelona el 
campió de cada grup i els millors segons 
classificats si hi ha places vacants.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera Divisió.

ALEVÍ PREFERENT

La categoria de Preferent estarà formada 
per dos grups de 16 equips a la província 
de Barcelona.

Cada club podrà tenir un màxim de dos 
equips a la categoria.

Descendeixen a la categoria Primera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del 
Campionat de Catalunya el campió de 
grup de les províncies de Girona, Lleida 
i Tarragona, i el 1r i 2n dels grups de la 
província de Barcelona.

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per sis grups de 16 equips a la 
província de Barcelona.

Cada club podrà tenir un màxim de 3 
equips a la categoria.

Ascendeixen a la categoria Preferent  per 
a la temporada 2022/2023 el campió de 
cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è de cada grup.

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Segona Divisió estarà 
formada per divuit grups de 16 equips a la 
província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Primera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 el 
campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Tercera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è classificat de cada grup, o tants 
equips com calgui perquè ascendeixin 
tots els campions de Tercera Divisió.

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ

La categoria de Tercera Divisió estarà 
formada a la província de Barcelona per 
grups de fins a 16 equips agrupats per 
comarques.

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió 
per a la temporada 2022/2023 el campió 
de cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ 

Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera Divisió.

BENJAMÍ PREFERENT

La categoria de Preferent estarà formada 
per dos grups de 16 equips, a la província 
de Barcelona.

Es permet la participació d’un màxim de 
dos equips per club.

Descendeixen a la categoria Primera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è classificats de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del 
Campionat de Catalunya el primer i 
segon classificat de cada grup de la 
província de Barcelona, el campió del 
grup de la província de Tarragona, el 
campió dels grups de la província de 
Girona i el campió del grup de la província 
de Lleida.

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per sis grups de 16 equips a la 
província de Barcelona

Es permet la participació d’un màxim de 
tres equips per club.

Ascendeixen a la categoria Preferent per 
a la temporada 2022/2023 el campió de 
cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è de cada grup.

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Segona Divisió estarà 
formada per divuit grups de 16 equips a la 
província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Primera 
Divisió per a la temporada 2022/2023 el 
campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona 
Divisió per a la temporada 2022/2023 del 
14è al 16è de cada grup, o tants equips 
com calgui perquè ascendeixin tots els 
campions de Tercera Divisió.

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ

La categoria de Tercera Divisió estarà 
formada per grups de fins a 16 equips 
agrupats per comarques a la província de 
Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió 
per a la temporada 2022/2023 el campió 
de cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT  DE CATALUNYA PREBENJAMÍ CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

CATEGORIA ÚNICA

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7, i estarà 
formada per grups de fins a 16 equips, agrupats 
geogràficament i per nivells, sempre que sigui 
possible.

CATEGORIA ÚNICA

Es disputarà en la modalitat de Futbol-5, i les bases 
de competició s’establiran d’acord amb el nombre i 
característiques dels equips inscrits.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS

Primera
Es faculta a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol per tal 
que pugui dur a terme les correccions precises del Pla de Competicions, 
en ordre a la seva adaptació a les circumstàncies imprevistes o de nova 
aparició, així com per a la readaptació del Pla en aquells aspectes no 
previstos. En qualsevol cas, es donarà compte a l’Assemblea següent que es 
dugui a terme de totes les modificacions produïdes.

Segona
Pel que fa a la categoria juvenil, caldrà tenir en compte els descensos de 
categoria nacional en ordre a la producció d’algun descens “no compensat”.

Tercera
Els clubs que tinguin equips fins a Segona Catalana estan obligats a 
participar amb un equip de futbol base, de conformitat amb el que 
determina el Reglament General.

Quarta
El Comitè de Competició de Futbol Base assenyalarà partits suspesos en 
dates intersetmanals no festives, en aquells casos en què es consideri 
necessari per la bona marxa de les competicions.

Cinquena
El present Pla de Competicions serà desenvolupat un cop iniciada la 
competició, procedint-se a la seva adaptació en funció del nombre de 
grups formats en les categories en què aquest no estigui predeterminat.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16 
equips.
Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada 
grup (total 2 equips).

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de 
millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins a 
cobrir les places vacants.

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips 
com campions de segona divisió hi hagin.

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

La conformaran  grups d’un màxim de 16 equips.

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de 
cada grup i els  subcampions amb millor classificació fins 
a cobrir les places vacants.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

CADET PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16 
equips.
Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada 
grup (total 2 equips).

Descendiran a la categoria segona divisió tants equips 
com campions de segona divisió hi hagin.

CADET SEGONA DIVISIÓ

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de 
cada grup i els  subcampions amb millor classificació fins 
a cobrir les places vacants.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16 
equips.

Ascendiran a la categoria de preferent el campió de cada 
grup (total 2 equips).

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de 
millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins a 
cobrir les places vacants.

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips 
com campions de segona divisió hi hagin  menys dos, 
corresponents a les places d’ascens a preferent.

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

Ascendiran a la categoria de primera divisió el campió de 
cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ 

ALEVÍ PREFERENT

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16 
equips.

Classifiquen per la fase final del Campionat de 
Catalunya el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria primera divisió els 
classificats en els llocs 15è i 16è de cada grup (total 4 
equips).

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran 64 equips, dividits en quatre grups de 
16 equips.

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada 
grup (total 4 equips).

Descendeix a la categoria segona divisió  tants equips 
com campions de segona divisió hi hagin.

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

Ascendeixen a la categoria primera divisió  el campió 
de cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ  

BENJAMÍ PREFERENT

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16 
equips.

Classifiquen per la fase final del Campionat de Catalunya 
el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria primera divisió tants equips 
com campions de primera divisió hi hagin.

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada 
grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ  DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS

CATEGORIA ÚNICA

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

Primera
Determinats descensos d’equip de categories superiors 
interprovincials o nacionals sense que es compensin pel 
mateix nombre d’ascensos de la mateixa zona poden 
comportar, en finalitzar la temporada, més descensos dels 
previstos inicialment (anomenats “no compensats”), extrem 
que caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el nombre total 
de descensos de cada categoria.

Segona
Per a les fases finals dels Campionats de Catalunya només es 
pot classificar un equip per club.

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE GIRONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà 
format per 16 equips. (Grup 9è).

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent per la 
temporada 2022/2023, el campió del Grup 9è, seguint  la 
mateixa normativa  que a la resta de delegacions.

Descendiran de Juvenil Primera Divisió a Juvenil Segona 
Divisió els classificats en els llocs 16è, i 15è i 14è.

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a 
Lleida estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 
equips ( Grup 7è i Grup 8è).

Ascendiran de Juvenil Segona Divisió  a la categoria de 
Juvenil Primera Divisió per la temporada 2022/2023, els 
campions i subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint la 
mateixa normativa  que a la resta de delegacions.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022     DELEGACIÓ DE LLEIDA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

CADET PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà 
format per 16 equips. (Grup 12è).

Ascendiran de Cadet Primera Divisió a la categoria Cadet 
Preferent per la temporada 2022/2023, el campió del 
grup 12è, seguint la mateixa normativa que a la resta de 
delegacions.

Descendiran de Cadet Primera Divisió a Cadet Segona 
Divisió els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è.

CADET SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida 
estarà formada per tres grups d’un màxim de 16 equips  
(Grup 7è, Grup 8è i Grup 9è).

Ascendirà de Cadet Segona Divisió a la categoria de Cadet 
Primera Divisió per la temporada 2022/2023, els campions 
dels Grups 7è, 8è i 9è, i el segon millor classificat dels tres 
grups, seguint la mateixa normativa  que a la resta de 
delegacions (total 4 equips).

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022     DELEGACIÓ DE LLEIDA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà 
format per 16 equips (Grup 16è).

Ascendiran de Infantil Primera Divisió a la categoria 
d’Infantil Preferent per la temporada 2022/2023, el campió 
del Grup 16è, seguint la mateixa normativa que a la resta 
de delegacions.

Descendiran d’Infantil Primera Divisió a Infantil Segona 
Divisió els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è.

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a 
Lleida estarà formada per quatre grups d’un màxim de 16 
equips  (Grup 1r,  Grup 2n ,Grup 3r i Grup 4t).

Ascendirà d’ Infantil Segona Divisió a la categoria d’ Infantil 
Primera Divisió per la temporada 2022/2023,  els campions 
del Grup 1r, Grup 2n, Grup 3r i del Grup 4t, seguint la 
mateixa normativa  que a la resta de delegacions (total 4 
equips).

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022     DELEGACIÓ DE LLEIDA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

PREFERENT ALEVÍ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà 
format per 16 equips (Grup 3r).

Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) a  Aleví Primera 
Divisió per la temporada 2022/2023 , els classificats en 
els llocs 16è, 15è, 14è i 13è.

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a 
Lleida estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 
equips (Grup 7è i Grup 8è).

Ascendiran d’ Aleví Primera Divisió a la categoria 
de Preferent Aleví per la temporada 2022/2023, els 
campions i els subcampions dels Grups 7è i 8è seguint 
la mateixa normativa  que a la resta de delegacions.

Descendiran d’Aleví Primera Divisió (Grups 7è i 8è) a 
Aleví Segona Divisió  per  la temporada 2022/2023 , els 
classificats en els llocs 16è, 15è i 14è de cada grup.

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a 
Lleida estarà formada per cinc grups d’un màxim de 16 
equips (Grup 22è, Grup 23è, Grup 24è, Grup 25è i Grup 
26è).

Ascendiran d’Aleví Segona Divisió a la categoria 
d’Aleví Primera Divisió per la temporada 2023/2023, el 
campions dels Grups 22è, 23è, 24è, 25è i 26è, i el millor 
segon classificat dels cinc grups,  seguint la mateixa 
normativa  que a la resta de delegacions.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022     DELEGACIÓ DE LLEIDA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ FUTBOL 7

PREFERENT BENJAMÍ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà 
format per 16 equips (Grup 3r).

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida 
estarà formada per sis  grups d’un màxim de 16 equips 
(Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è).

Ascendiran de Benjamí Primera Divisió a la categoria de 
Preferent Benjamí per la temporada 2022/2023, els tres 
millors campions per coeficients dels sis grups (Grup 9è, 
Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è), seguint 
la mateixa normativa que a la resta de delegacions.

Descendiran  de  Preferent Benjamí a Benjamí Primera 
Divisió  per  la temporada 2022/2023 , els classificats en els 
llocs 16è, 15è i 14è.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE LLEIDA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ FUTBOL 7 CAMPIONAT DE CATALUNYA DEBUTANT FUTBOL 5

CATEGORIA ÚNICA

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà 
formada per sis grups d’un màxim de 16 equips (Grup 1r, Grup  2n, 
Grup 3r, Grup 4t, Grup 5è i Grup 6è).

No hi ha ascensos ni descensos.

CATEGORIA ÚNICA

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà 
formada per un grup d’un màxim de 16 equips (Grup 1r).

No hi ha ascensos ni descensos.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE LLEIDA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ 

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria 
a Lleida estarà formada per un grup d’un màxim 16 
equips, si hi ha suficients equips.

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera 
Territorial per la temporada 2022/2023, el campió del 
grup.

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ INFANTIL 

Durant la temporada 2021/2022 aquesta categoria 
a Lleida estarà formada per un grup de màxim 16 
equips, si hi ha suficients equips.

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera Divisió 
Infantil per la temporada 2022/2023 el campió de 
grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE LLEIDA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS

En les categories Juvenil Primera Divisió,  Cadet Primera Divisió 
i Infantil Primera Divisió qualsevol descens de la categoria 
Preferent, no compensat amb un ascens, repercutirà de la 
manera estipulada en aquesta categoria i en el grup de Lleida 
de l’equip descendit.
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL

Aquesta categoria estarà formada per un grup de 16 
equips (Grup 10). 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup. 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en 
funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió. 

SEGONA  DIVISIÓ JUVENIL

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 10) el campió de  
cada Grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

PRIMERA DIVISIÓ CADET 

Es formarà un grup de  16 equips (Grup 13).  

Ascendirà a  Preferent el campió de grup. 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en 
funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió.

SEGONA DIVISIÓ CADET

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 13) el campió de 
cada Grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL

Es formarà  un grup de 16 equips (Grup 15).

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup. 

Descendiran a la Segona Divisió els darrers classificats, en 
funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió.

SEGONA DIVISIÓ INFANTIL

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 15) el campió de  
cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

PREFERENT ALEVÍ 

Es formarà un grup de  16 equips (Tarragona i Terres de 
l’Ebre – Grup 4).

Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els 
llocs 14è, 15è i 16è.

PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ 

Aquesta categoria estarà formada per dos grups (Grup 
14 i Grup 15).

Ascendiran a Preferent (Grup 4) els campions de Grup. A 
més, també ascendirà el campió de les Terres de l’Ebre.

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, 
en funció dels grups que es puguin formar de Segona 
Divisió.

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ 

PREFERENT BENJAMÍ 

Es formarà un Grup de 16 equips (Grup 5).

Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els 
llocs 14è, 15è i 16è.

PRIMERA DIVISIÓ BENJAMÍ 

Es formaran dos grups de fins a 16 equips (Grup 4 i 
Grup 5).

Ascendiran a Preferent els campions de Grup , i el 
campió del Grup de Terres de l’Ebre.

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, 
en funció dels grups que es puguin formar de Segona 
Divisió.

 SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Per a la temporada 2021/2022 s’ha previst la creació de 
dues categories, Primera i Segona divisió, i la Primera 
divisió estarà formada per un grup de 16 equips.

La temporada 2021/2022 serà de transició, i per la 
temporada 2022/2023 ascendiran a la Primera divisió els 
tres primers classificats i el quart millor classificat dels 
cinc grups (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è i Grup 
13è), i la resta d’equips restarà a la Segona divisió.
En aquesta competició només participaran equips de la 
delegació de Tarragona.

En les categories de Primera Divisió de Juvenil, Cadet i Infantil, qualsevol descens  de categoria 
Preferent, no compensat amb un ascens, afectarà als últims classificats dels Grups de la província, 
tenint en compte la ubicació geogràfica.

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TARRAGONA
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

Ascendirà a Juvenil Preferent el campió de la promoció,  
que disputaran els dos primers classificats de cada grup. 

CADET PRIMERA DIVISIÓ

Ascendirà a Cadet Preferent el campió de la promoció, 
que disputaran els dos primers classificats de cada grup.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

INFANTIL PRIMERA  DIVISIÓ

Ascendirà a Infantil Preferent el campió de la promoció, 
que disputarà el primer classificat de cada grup i el millor 
segon.
Descendiran a Infantil Segona divisió tants equips com 
calgui perquè puguin ascendir tots els campions de grup.

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Segona Divisió Infantil la formaran tants 
grups com siguin necessaris en funció dels equips inscrits.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ 

ALEVÍ  PRIMERA DIVISIÓ

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.
Descendiran a la categoria de Segona Divisió els dos 
últims classificats.

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

Pujarà a Aleví Primera Divisió els campions de cada 
grup més el millor segon.
Descendiran a Aleví Tercera divisió tants equips com 
calgui perquè puguin ascendir tots els campions de 
grup

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ

La Tercera Divisió Aleví quedarà formada per  tants 
grups com siguin necessaris en funció dels equips que 
s’inscriguin.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022    DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ 

BENJAMÍ  PRIMERA DIVISIÓ

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de la 
promoció que jugaran els dos primers classificats de 
cada grup.
 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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203

W
W

W
.F

C
F

.C
A

T

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 G

E
N

E
R

A
L

 O
R

D
IN

À
R

IA
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 2
0

2
0

 -
 2

0
2

1

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

PREFERENT FEMENÍ

Grup únic format per 22 equips.

El grup de 22 equips es dividirà en dos subgrups 
d’11 equips, que disputaran una primera fase de 
competició a dues voltes. La classificació dels equips 
a la finalització de la primera fase determinarà la seva 
adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens 
(del 1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera 
fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del 
4t al 11è classificat de cada subgrup de la primera 
fase), els quals disputaran també la competició a 
dues voltes.

1r classificat subgrup 1a

3r classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1b

Subgrup ascens

2n classificat subgrup 1a

1r classificat subgrup 1b

3r classificat subgrup 1b

7è classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

9è classificat subgrup 1a 

11è  classificat subgrup 1b

6è classificat subgrup 1a

5è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 2

8è classificat subgrup 1a 

10è  classificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

11è classificat subgrup 1a 

9è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

10è classificat subgrup 1a 

8è classificat subgrup 1b

Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

Dos grups formats per 18 equips, agrupats per proximitat 
geogràfica, de caràcter interterritorial.

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ

Grups de fins a 16 equips, agrupats per proximitat 
geogràfica, preferentment de caràcter comarcal.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Ascendeixen de Preferent a Categoria Nacional

El campió de Grup, o allò que estableixin les normes reguladores de les competicions de la RFEF. 

Descendeixen de Preferent a Primera Divisió
Els classificats en 4a posició dels subgrups de permanència (total 4 equips).

Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent

El campió de cada grup.

Ascendeixen de Segona a Primera divisió

El campió de cada grup.

Descendeixen de Primera a Segona Divisió

Del 15è al 18è classificats, o tant equips com calgui perquè ascendeixin tots els campions  de segona divisió.

S’haurà de tenir en compte el nombre de descensos 
de categoria Nacional ja que, en cas que no 
quedin compensats amb ascensos de territorial, 
es produiran descensos “no compensats”, la qual 
cosa provocaria el descens de l’equip en posició 
immediatament anterior als que disposa el present 
pla de competicions per al descens directe.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ AMATEUR 
FUTBOL 7

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL 

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Grups de fins a 16 equips, en encontres a disputar en cap 
de setmana, i en el qual podran participar jugadores a 
partir de cadet.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que 
voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputa en la modalitat de futbol 11.

PREFERENT FEMENÍ JUVENIL

Grup únic format per 16 equips

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL 

Dos grups formats per 16 equips cadascun.

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL 

Grups formats per un màxim de 16 equips, de caràcter 
territorial.

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Descendeixen de la categoria Preferent a la 
Primera divisió

El 15è i 16è classificats. 

Ascendeixen de la categoria Primera divisió a 
Preferent

El campió de cada grup.

Ascendeixen de Segona a Primera divisió

El campió de cada grup.

Descendeixen de Primera a Segona Divisió

Del 14è al 16è classificats, o tant equips com calgui 

perquè ascendeixin tots els campions de grup de 2a 
divisió.



207

W
W

W
.F

C
F

.C
A

T

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 G

E
N

E
R

A
L

 O
R

D
IN

À
R

IA
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 2
0

2
0

 -
 2

0
2

1

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que 
voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputa en la modalitat de futbol 7 i en categoria 
única.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ INFANTIL EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

Es disputa en la modalitat de futbol 7.

Descensos de Primera a Segona Divisió

Del 14è al 16è de cada Grup, o tant equips com calgui perquè 

ascendeixin tots els campions de Segona Divisió.

Ascensos de Segona a Primera Divisió

El campió de cada grup.

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL 

Es formaran dos grups de caràcter interterritorial, 
de fins a 16 equips.

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL 

Grups de fins a 16 equips agrupats per 
proximitat geogràfica.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 



209

W
W

W
.F

C
F

.C
A

T

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 G

E
N

E
R

A
L

 O
R

D
IN

À
R

IA
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 2
0

2
0

 -
 2

0
2

1

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ  EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.
Descensos de Primera a Segona Divisió

Del 14è al 16è, o tant equips com calgui perquè ascendeixin tots 

els campions de Segona Divisió.

Ascensos de Segona a Primera divisió

El campió de cada grup.

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

Es formarà un grup de 16 equips.

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

Grups de fins a 16 equips agrupats per 
proximitat geogràfica

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ

Competició a disputar en la modalitat de futbol 7, 
en categoria única, per jugadores d’edat benjamí i 
prebenjamí.

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PROPOSTA CALENDARI - TEMPORADA 2021/2022

OBSERVACIONS DATA 1A CATALANA 15/14 2A CATALANA 22/24 2A/3A CATALANA 15/16 GRUPS 18 HONOR/PREF/4A FUTBOL BASE 1A
FUTBOL BASE 

2A/3A

5/9/21

12/9/21

19/9/21 1 1

26/9/21 2 2 1

3/10/21 1 3 1 3 2 1

10/10/21 2 4 2 4 3 2 1

17/10/21 3 5 3 5 4 3 2

24/10/21 4 6 4 6 5 4 3

31/10/21 5 7 5 7 6 5 4

7/11/21 6 8 6 8 7 6 5

14/11/21 7 9 7 9 8 7 6

21/11/21 8 10 8 10 9 8 7

28/11/21 9 11 9 11 10 9 8

Pont Desembre 5/12/21

12/12/21 10 12 10 12 11 10 9

19/12/21 11 13 11 13 12 11 10

Nadal 26/12/21

Nadal 2/1/22

9/1/22 12 14 12 14 13 12 11

16/1/22 13 15 13 15 14 13 12

23/1/22 14 16 14 16 15 14 13

30/1/22 15 17 15 17 16 15 14

6/2/22 16 18 16 18 17 16 15

13/2/22 17 19 17 19 18 17 16

20/2/22 18 20 18 20 19 18 17

Carnestoltes 27/2/22

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

OBSERVACIONS DATA 1A CATALANA 15/14 2A CATALANA 22/24 2A/3A CATALANA 15/16 GRUPS 18 HONOR/PREF/4A FUTBOL BASE 1A
FUTBOL BASE 

2A/3A

6/3/22 19 21 19 21 20 19 18

13/3/22 20 22 (fi 1a fase) 20 22 21 20 19

20/3/22 21 21 23 22 21 20

27/3/22 22 1 22 24 23 22 21

3/4/22 23 2 23 25 24 23 22

10/4/22 24 3 24 26 25 24 23

Setmana Santa 17/4/22

24/4/22 25 4 25 27 26 25 24

1/5/22 26 (fi grups 14) 5 26 28 27 26 25

8/5/22 27 6 (fi permanència) 27 29 28 27 26

15/5/22 28 7 28 30 29 28 27

22/5/22 29 8 29 31 30 29 28

29/5/22 30 (fi grup 15) 9 30 32 30 29

5/6/22
10 

(fi ascens/permanència)
33 30

12/6/22 34

19/6/22

26/6/22

3/7/22

10/7/22

PROPOSTA CALENDARI - TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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PROPOSTA DE LES TARIFES ARBITRALS -  TEMPORADA 2021/2022

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

CATEGORIA LLIGA     AMISTOSOS         3X1

3a Divisió 591,60€ 296,00€ 461,00€

 178,00€* 290,00€*

1a Catalana 471,30€ 237,00€ 365,50€

 150,00€* 234,00€*

2a Catalana 332,55€ 167,50€ 270,50€

106,50€* 168,50€*

3a Catalana 171,20€ 86,50€ 131,00€

4a Catalana 128,05€ 78,50€ 120,50€

Div. Honor Juvenil 173,40€  

Juvenil Nacional 153,00€ 123,50€ 175,50€

Juvenil Preferent 117,00€ 77,50€ 143,00€

Juvenil 80,10€ 49,75€ 74,50€

Div. Honor Cadet 107,10€ 44,00* 69,50€*

Cadet 70,40€ 44,00€ 69,50€

CATEGORIA LLIGA     AMISTOSOS         3X1

Infantil 62,45€ 40,00€ 59,75€

Aleví 46,20€ 23,50€ 34,75€

Benjamí 39,50€ 20,25€ 32,50€

Prebenjamí i Debutant 35,70€ 18,00€ 30,50€

2a Nacional Femení 114,75€  

Preferent Femení 112,20€ 59,50€* 87,75€*

1a Div. Femení 93,20€ 59,50€* 87,75€*

2a Div. Femení 88,80€ 59,50€ 87,75€

Amateur F-7 Femení 46,20€ 36,00€ 47,00€

Femení Juvenil 70,40€ 47,20€ 69,50€

Femení Cadet  7 47,80€ 36,00€ 47,00€

Femení Infantil 7 44,90€ 31,25€ 43,75€

Femení Aleví 7 42,90€ 25,25€ 34,75€

Femení Benjamí 7 39,50€ 20,25€ 32,50€

* sense assistents

Els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable tindran una dieta especial de 7€ per 
àrbitre, a sumar al rebut (tret de les jornades designades entre setmana).  

A més a més, si el partit, per durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 
hores tindran una dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut.

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS DE FUTBOL BASE

Quan per sol·licitud d’un club es demani actuació amb Àrbitres Assistents 
l’import serà:

Fins a 75 KM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos en el rebut.

A partir de 76 KM. anada i tornada. Tarifes segons barem general.

Fins a 75 KM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos en el rebut.

A partir de 76 KM. anada i tornada. Tarifes segons barem general.

A les finals o fases d’ascens dels campionats organitzats per la FCF, o quan 
algun Club sol·liciti actuació con Àrbitres Assistents, l’import serà:

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL 7

SUBTOTAL

Drets €  c/u 20 € 40,00 €

Total a cobrar 40,00 €

SUBTOTAL

Drets €  c/u 16,00 € 32,00 €

Total a cobrar 32,00 €

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓ

Quan per agressions, sol·licitud dels clubs, comunicació a través del Comitè 
de Competició o d’altres circumstàncies, s’enviï àrbitres d’altra Delegació 
aliena a la del Club implicat, les tarifes seran incrementades en:

CONCEPTE DIETES

CONCEPTE QUILOMETRATGE 

Es comptabilitzarà el quilometratge a 0.19 €/KM. (de del primer quilòmetre) més les 
despeses en autopistes (si hi hagués). 

De 0 a 100 KM. anada i tornada (per àrbitre) 25,00 €

De 101 a 200 KM. anada i tornada (per àrbitre) 35,00 €

De 201 a 300 KM. anada i tornada (per àrbitre) 47,00 €

De 301 KM. en endavant (per àrbitre) 68,00 €

4a CATALANA

Arbitraran en aquesta categoria àrbitres col·legiats, àrbitres en Situació Especial per 
necessitats del CTA o àrbitres aspirants que puguin ser proposats per ascens.

CERDANYA

En els partits a aquesta comarca s’afegirà el preu del peatge del Túnel del Cadí, a 
l’import a percebre per l’àrbitre, no afectant l’import del rebut que ha de satisfer 
el club.  Aquest peatge únicament en el cas que sigui dirigit per àrbitres d’una 
delegació, en la que el túnel sigui dins l’itinerari natural.

PARTITS SUSPESOS 3a DIVISIÓ, 1a, 2a, 3a i 4a CATALANA 

Si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o similars, o per l’absèn-
cia d’un dels equips, o els dos, abans de començar, s’estableix com a compensació 
a cobrar per l’àrbitre/s:

3a Divisió 120.00 €

1a Catalana 120.00 €

2a Catalana 79.00 €

3a Catalana 44.00 €

4a Catalana 33.00 €

CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

PARTITS SUSPESOS FUTBOL BASE I FUTBOL FEMENÍ

FUTBOL 7

Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o 
els dos equips, abans de començar, s’establirà com a compensació global 
15 € per àrbitre 

Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, 
s’abonarà el rebut, però a la continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge. 
En aquest cas només s’abonaran les despeses de 15 € per àrbitre.

FUTBOL 11

Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o 
els dos equips, abans de començar, s’establirà com a compensació global 
20€ per àrbitre. 

Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, 
s’abonarà el rebut, però a la continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge. 
En aquest cas només s’abonaran les despeses de 20€ per àrbitre.

Si en el 1r partit la suspensió va ser provocada per motius climàtics, o d’al-
tres motius no imputables als clubs, es generarà un rebut per l’import de 
dietes i desplaçaments.  Aquests imports seran els establerts per a partits 
suspesos, més dietes de laborable i horari si hi pertoquessin.

Si la suspensió del 1r partit es va produir degut a una agressió o intent 
d’agressió sobre algun membre de l’equip arbitral, es generarà un rebut 
per l’import total del partit.  En el cas de categories amb liquidació, el càlcul 
del rebut no serà la meitat del rebut unificat sinó la suma dels conceptes 
de arbitratge, organització, viatges i dietes (i autopistes) de tal manera que 
la liquidació resulti a zero.

Si la suspensió del 1r partit fou deguda a causes diferents a les dues ante-
riors, és a dir, imputable a un dels clubs, sense que hi hagi hagut agressió ni 
intent d’agressió, es generarà un rebut pel 50% de l’arbitratge, més 50% de 
la organització, més dietes i desplaçaments segons el barem de la catego-
ria.  Si el partit fos de futbol base, el rebut serà el 50% de l’import d’un rebut 
de la categoria (si hi hagués dietes per dia, hora o quilòmetres, o quilome-
tratge, seran sencers).

CONTINUACIÓ DE PARTITS

CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

INCOMPAREIXENCES ARBITRALS

Si per causes injustificades no es presentés cap àrbitre a dirigir un partit, 
el rebut arbitral quedarà cancel·lat, tenint dret a que sigui nomenat un 
àrbitre, a la nova data assenyalada per a la celebració, sense cap despesa. 

Els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable tindran una 
dieta especial de 7€ per persona, a sumar al rebut, tret de les jornades 
designades entre setmana.  Si a més, el partit, per durada reglamentària, 
té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta ad-
dicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de 
les jornades designades entre setmana.

Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la de-
signació entre setmana és imputable a l’àrbitre o al CTA.

PARTITS EN DIA LABORABLE

CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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e)PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA TEMPORADA 2021/2022

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ

Les regles de joc seran les vigents per partits de futbol platja segons la 
reglamentació FIFA. 

Les semifinals s’estructuren en cada categoria:

• 1a semifinal: el campió del Grup 1 amb el campió  del Grup 2
• 2a semifinal:  el campió del Grup 3 amb el millor 2n classificat entre els grups (1,2 i 3)

Per decidir el millor 2n classificat dels grups 1, 2 i 3 s’aplicarà l’apartat “d” d’aquesta 
normativa.

Alineacions de futbolistes:

• Tots els jugadors disposaran de la mutualitat en vigor
• Tots els jugadors signaran el document de tramitació per participar
• Tots els jugadors procedents d’un altre club, hauran de portar l’autorització del club 

d’origen.
• Tots els jugadors han de figurar en el llistat proporcionat pel club abans de disputar el 

campionat compost per màxim 15 jugadors

La puntuació de cada partit serà: 3 punts per l’equip guanyador en el temps 
reglamentari,  2 punts per l’equip guanyador en el temps extra, 1 punt per l’equip 
guanyador en els penals i 0 punts per l’equip perdedor.

* Tot el que no quedi establert en aquesta Normativa, es regirà pel Reglament Gene-
ral de la Federació Catalana de Futbol i les Regles de Joc de la FIFA de la disciplina de 
Futbol Platja.

Es classificarà per la Fase Final el campió de cada grup i el millor segon dels 3 
grups i es decidirà per:

• L’equip amb més punts després de la disputa de tots els partits de grup.  
• Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valorarà per ordre, pels següents 

punts:
• L’enfrontament directe entre els equips empatats a punts.
• El balanç golejador (els gols a favor restats als gols en contra).
• L’equip amb més gols a favor.
• Menor numero de targetes rebudes

En cas de seguir amb l’empat, una moneda a l’aire decidirà el desempat entre els 
equips.

Es faran tres grups de 3 equips cadascun. 

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

REGLES DEL JOC DE FUTBOL PLATJA

Les competicions organitzades pel Comitè de Futbol Platja de la Federació 
Catalana de Futbol es regeixen per les Regles del Joc de Futbol Platja de la 
FIFA.

Link Regles del Joc de Futbol Platja de la FIFA

e)PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA TEMPORADA 2021/2022

Ordre del dia Informe del 
President

Informe del 
Director 
General

1 5 6 7 8 9 10
Ratificació de l’acord pres per la 
Junta Directiva de personació de 
la Federació Catalana de Futbol 
a l’anomenat “cas Soule”, en 
qualitat d’actor civil. 

Informe de les 
activitats de la 
temporada

Informe econòmic Modificació articles 
Estatuts i Reglament 
General de la Federació 
Catalana de Futbol 

Pla general 

d'actuació
Lliga Catalana de 
Futbol Sala

Informe de la 
Mutualitat 
Catalana de 
Futbolistes

32 4
Ratificació dels 
càrrecs previstos 
reglamentàriament 




