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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ACTUACIONS PRÈVIES

a. Comprovació de la identitat dels assistents, i

b. Nomenament de dos membres per a verificar l’acta,  
i sota el següent,

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament.

3. Informe de les activitats de la temporada 2018/2019.

4. 1. Exercici econòmic

a. Informe auditoria dels comptes anuals

b. Tancament dels comptes

c. Balanç i compte de resultats tancat el dia 31-12-2018

 2. Pressupost

a. Exercici 2020

b. Nomenament d’auditors

 
 

5. Modificació d’articles dels Estatuts  
i del Reglament General de l’FCF

6. Pla general d’actuació

a. Pla de competicions de futbol-11  
per a la temporada 2019/20

b. Pla de competicions de futbol-7 
per a la temporada 2019/20

c. Pla de competicions de futbol platja  
per a la temporada 2019/20

7. Lliga Catalana de Futbol Sala

8. Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

9. Propostes presentades pels assembleistes  
en temps i forma

10. Precs i preguntes

Teatre de l’Ateneu. Plaça del Carme, 12. Tàrrega28 de juny de 2019

18:00 h: Primera convocatòria
18:30 h: Segona convocatòria
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RATIFICACIÓ DELS CÀRRECS  
PREVISTOS REGLAMENTÀRIAMENT

2
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RATIFICACIÓ DE CÀRRECS ASSEMBLEA

JOSEP LLAÓ I LLUSÀ  VICEPRESIDENT PRIMER

JOAQUIN DEL PINO HOMEDES SECRETARI

MIQUEL SELLARÉS TORTOSA TRESORER

JOSEP GRAUS PARERA VOCAL

RAFAEL PINEDO FABREGAT VOCAL

ROSSEND ABELLA PAYEROLS VOCAL

CESSAMENT DE CÀRRECS

RAÜL SUS DOLCET VOCAL
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INFORME DE LES ACTIVITATS  
DE LA TEMPORADA 2018-2019

3
3.1.    Llicències 2018-2019 
3.2.   Competicions dels Campionats de Lliga de Futbol 
3.3.   Competicions de Copa Catalunya 
3.4.   Competicions de les Seleccions
3.5.   Futbol Platja 
3.6.   Comitè Tècnic d’Àrbitres 
3.7.   Comitè Tècnic d’Entrenadors 
3.8.   Escola d’Entrenadors 
3.9.   Fundació Privada Catalana de Futbol 
3.10. Comitès de Competició i Disciplina 
3.11.  Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita Contra la Violència 
3.12.  Comissió de Mediació i Arbitratge 
3.13.  Campanyes de l’FCF
3.14. Portal del Federat   
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3. Informe de les activitats de la temporada
     3.1. Llicències 2018-2019
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ANOIA - 532 295 350 371 420 327 157 6 - 35 34 66 41 41 12 5 - 2.692

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA - 870 621 630 774 930 718 323 30 - 93 43 19 38 37 23 6 1 5.156

BAIX LLOBREGAT 21 1.927 2.007 2.417 2.861 2.639 2.074 929 48 - 315 226 193 254 166 107 21 2 16.207

BARCELONA 93 3.007 3.796 3.766 4.093 3.617 2.636 1.329 42 31 378 288 206 294 231 82 27 1 23.917

GIRONA 78 3.456 2.336 2.283 2.747 3.051 1.737 276 12 - 288 152 144 201 170 78 5 - 17.014

LLEIDA 24 1.782 1.101 1.094 1.284 1.284 1.211 763 135 - 121 103 67 82 90 49 24 3 9.217

MARESME - 1.155 1.090 1.185 1.491 1.461 1.205 803 15 - 86 119 100 90 91 45 23 - 8.959

OSONA - 952 604 609 642 738 373 24 - - 154 95 61 57 48 20 3 - 4.380

PENEDÈS-GARRAF 2 790 560 606 790 811 597 235 107 - 93 60 56 55 42 15 10 - 4.829

TARRAGONA 16 1.556 1.588 1.663 1.898 2.086 1.648 1.084 31 - 211 114 107 113 87 44 26 - 12.272

TERRES DE L'EBRE - 951 562 483 598 604 213 12 - - 110 63 38 47 16 2 - - 3.699

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 17 772 1.006 1.134 1.356 1.486 1.007 433 19 - 163 93 86 72 60 26 8 1 7.739

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA 3 957 1.098 1.263 1.382 1.355 1.159 453 35 - 186 107 73 89 70 28 2 1 8.261

VALLÈS ORIENTAL - 1.268 1.114 1.306 1.557 1.565 1.367 739 37 - 165 147 125 107 81 49 10 - 9.637

TOTAL 254 19.975 17.778 18.789 21.844 22.047 16.272 7.560 517 31 2.398 1.644 1.341 1.540 1.230 580 170 9 133.979

LLICÈNCIES FUTBOL  -  FUTBOLISTES
3.1.  LLICÈNCIES 2018-2019
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LLICÈNCIES FUTBOL SALA  -  FUTBOLISTES
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ANOIA - 123 61 28 63 50 44 22 4 - 20 1 - - 1 - - - 417

BAGES-BERGUEDÀ - CERDANYA - 249 122 91 133 106 72 41 - - 29 25 20 21 4 4 2 - 919

BAIX LLOBREGAT - 547 471 459 504 426 350 201 42 - 143 78 77 48 51 20 4 2 3.423

BARCELONA - 1252 998 815 801 503 236 34 2 - 405 162 87 43 39 9 - - 5.386

GIRONA - 234 134 127 162 148 166 109 30 - 31 15 22 13 6 10 6 1 1.214

LLEIDA - 620 257 197 197 218 224 139 31 - 98 41 28 30 9 20 9 - 2.118

MARESME - 413 252 243 357 290 254 119 10 - 73 29 25 33 36 16 2 - 2.152

OSONA - 93 25 31 52 46 27 11 2 - 6 4 - 2 1 3 3 - 306

PENEDÈS-GARRAF - 110 34 59 45 48 7 12 - - - - - - 1 - - - 316

TARRAGONA - 457 285 275 313 135 38 4 - - 105 34 44 25 7 - - - 1.722

TERRES DE L'EBRE - 205 54 53 33 14 11 - - - 47 8 12 1 - - - - 438

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 1 295 232 214 220 170 178 72 21 - 56 29 5 16 20 7 4 - 1.540

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA - 258 148 169 152 128 92 58 7 - 57 28 14 12 5 5 - - 1.133

VALLÈS ORIENTAL - 269 190 218 295 231 154 125 11 - 84 50 26 56 23 14 3 - 1.749

TOTAL 1 5.125 3.263 2.979 3.327 2.513 1.853 947 160 0 1.154 504 360 300 203 108 33 3 22.833
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ANOIA 5 103 10 - 88 3 158 - - 4 6 96 14 487

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA 2 194 13 1 174 2 270 - - 3 14 78 21 772

BAIX LLOBREGAT 27 636 48 - 494 21 836 2 4 11 47 290 69 2.485

BARCELONA 23 1.029 107 8 604 41 978 16 23 35 109 361 121 3.455

GIRONA 33 734 53 4 429 16 671 6 11 19 30 228 61 2.295

LLEIDA 9 373 20 - 269 8 472 4 - 3 22 129 33 1.342

MARESME 15 375 23 - 256 5 323 - 1 2 20 139 24 1.183

OSONA 4 156 12 1 126 3 198 - 1 5 11 91 26 634

PENEDÈS-GARRAF 4 145 18 1 169 3 246 - 1 3 19 74 13 696

TARRAGONA 15 449 28 1 378 9 402 5 4 5 25 101 28 1.450

TERRES DE L'EBRE 7 171 20 - 72 2 179 - 1 1 18 60 5 536

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 9 290 27 3 238 6 273 3 4 5 25 120 30 1.033

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA 7 334 29 - 240 6 319 - 6 6 20 121 42 1.130

VALLÈS ORIENTAL 17 344 20 - 359 4 444 - 1 3 25 155 43 1.415

TOTAL 177 5.333 428 19 3.896 129 5.769 36 57 105 391 2.043 530 18.913

LLICÈNCIES FUTBOL  -  TÈCNICS
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LLICÈNCIES FUTBOL SALA  -  TÈCNICS

DELEGACIONS COORDINADOR 
CLUB

ENTRENADOR SEGON 
ENTRENADOR

MONITOR SEGON 
MONITOR

DELEGAT METGE PREPARADOR 
FÍSIC

ATS/FISIO AUXILIAR ENCARREGAT 
DE MATERIAL

TOTAL 
TÈCNICS

ANOIA 2 7 1 26 1 31 - - - 7 - 75

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA 4 20 - 57 2 70 - - 1 15 3 172

BAIX LLOBREGAT 17 52 7 234 9 200 - - - 26 9 554

BARCELONA 22 104 8 307 16 290 - 2 5 33 13 800

GIRONA 5 7 - 78 3 75 - - - 8 2 178

LLEIDA 2 24 1 111 2 86 - - 2 12 4 244

MARESME 8 27 3 144 12 109 - - - 12 4 319

OSONA - 2 - 29 1 27 - - - 8 - 67

PENEDÈS-GARRAF - 3 1 20 - 16 - - - 1 - 41

TARRAGONA 2 21 2 111 2 72 - - - 4 1 215

TERRES DE L'EBRE - 6 - 20 - 17 - - - 3 2 48

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 5 28 1 103 7 113 - 2 2 5 9 275

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA 4 16 1 64 1 70 - - - 10 2 168

VALLÈS ORIENTAL 8 21 - 137 7 113 - - - 16 4 306

TOTAL 79 338 25 1.441 63 1.289 0 4 10 160 53 3.462
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TOTAL LLICÈNCIES  -  FUTBOLISTES I TÈCNICS

DELEGACIONS FUTBOLISTES
(FUTBOL I FUTBOL SALA)

TÈCNICS
(FUTBOL I FUTBOL SALA)

FEDERATS
(FUTBOL I FUTBOL SALA)

ANOIA 3.109 562 3.671

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA 6.075 944 7.019

BAIX LLOBREGAT 19.630 3.039 22.669

BARCELONA 29.303 4.255 33.558

GIRONA 18.228 2.473 20.701

LLEIDA 11.335 1.586 12.921

MARESME 11.111 1.502 12.613

OSONA 4.686 701 5.387

PENEDÈS-GARRAF 5.145 737 5.882

TARRAGONA 13.994 1.665 15.659

TERRES DE L'EBRE 4.137 584 4.721

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 9.279 1.308 10.587

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA 9.394 1.298 10.692

VALLÈS ORIENTAL 11.386 1.721 13.107

TOTAL 156.812 22.375 179.187
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TOTAL CLUBS I EQUIPS

DELEGACIONS EQUIPS CLUBS

ANOIA 209 33

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA 419 55

BAIX LLOBREGAT 1.326 104

BARCELONA 1.934 295

GIRONA 1.148 193

LLEIDA 821 159

MARESME 787 70

OSONA 300 44

PENEDÈS-GARRAF 335 56

TARRAGONA 960 124

TERRES DE L'EBRE 252 57

VALLÈS OCCIDENTAL - SABADELL 598 46

VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA 633 57

VALLÈS ORIENTAL 811 74

TOTAL 10.533 1.367
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3.2. COMPETICIONS DELS CAMPIONATS DE LLIGA DE FUTBOL

| COMPETICIONS ESTATALS

El FC Barcelona ha estat campió del Campionat de Lliga de Primera divisió. El club UD Cornellà ha disputat l’eliminatòria d’ascens a Segona divisió.



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.2. Competicions dels Campionats de Lliga de Futbol

16

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

La UE Llagostera ha estat campió del Grup 5 de la Tercera Divisió Estatal, i una vegada disputada 
l’eliminatòria d’ascens, ha assolit l’ascens a Segona Divisió “B”. El CE L'Hospitalet i la U. At. Horta 
han disputat les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió “B”. L'AE Prat es troba disputant les 
eliminatòries d’ascens a Segona divisió “B”.



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.2. Competicions dels Campionats de Lliga de Futbol

17

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

El FC Barcelona ha estat campió del Grup 7 del Campionat de Lliga de la Lliga Nacional Juvenil. El FC Barcelona ha disputat la final de la Women’s Champions League. 
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| CAMPIONATS DE CATALUNYA D’AFICIONATS

L'FC ANDORRA ha estat campió del Campionat de Catalunya d’Aficionats.
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CAMPIONS CATEGORIES TERRITORIALS

PRIMERA CATALANA GRUP 1 VILASSAR MAR U.E. "A"

PRIMERA CATALANA GRUP 2 ANDORRA, F.C. "A"

SEGONA CATALANA GRUP 1 L'ESCALA, F.C. "A"

SEGONA CATALANA GRUP 2 ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E.  "A"

SEGONA CATALANA GRUP 3 ATLÈTIC SANT JUST  F. C. "A"

SEGONA CATALANA GRUP 4 PARETS, C.F. "A"

SEGONA CATALANA GRUP 5 ALCARRÀS, F.C. "A"

SEGONA CATALANA GRUP 6 VALLS U.E. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 1 JESÚS Y MARIA, U.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 2 BONAVISTA, C. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 3 RODA DE BARÀ AT. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 4 MOLINOS, U.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 5 TORELLÓ, C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 6 TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 7 CALAF, U.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 8 SANT JOAN DESPÍ, U.E. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 9 UNIFICACIÓN C.F.STA.PERPÈTUA "A"

TERCERA CATALANA GRUP 10 ALMEDA, C.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 11 RACING VALLBONA, C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 12 CUBELLES, C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 13 SUDANELL C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 14 ANGULARIA D'ANGLESOLA  C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 15 EMPURIABRAVA CASTELLÓ, C.F. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 16 BLANES, C.D. "A"

TERCERA CATALANA GRUP 17 AMER, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 1 CASTELLNOU UNIÓ ESPORTIVA CLUB FUTBOL "A"

QUARTA CATALANA GRUP 2 JOANENC, F.C. "B"

QUARTA CATALANA GRUP 3 PRADENC,F.C. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 4 CALELLA, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 5 MARTORELLES, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 6 CARME, CE "A"

QUARTA CATALANA GRUP 7 RUBÍ, U.E. "C"

QUARTA CATALANA GRUP 8 Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS "A"

QUARTA CATALANA GRUP 9 SPORTING GAVÀ 2013 FUTBOL CLUB "A"

QUARTA CATALANA GRUP 10 ATLÈTIC VILANOVA  I LA GELTRÚ CLUB "A"

QUARTA CATALANA GRUP 11 CARDEDEU, F.C. "B"

QUARTA CATALANA GRUP 12 NATACIÓ TERRASSA, C "A"

QUARTA CATALANA GRUP 13 MBD LIONS, C.E. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 14 ALZAMORA, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 15 APA POBLE SEC, CE. "B"

QUARTA CATALANA GRUP 20 BENISSANET, C.D. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 21 ESCOLA F. TREMP, CE. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 24 ICOMAR, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 27 LES PRESES, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 28 SILS-LA SELVA CLUB FUTBOL "A"

QUARTA CATALANA GRUP 29 VERGES, C.F. "A"

QUARTA CATALANA GRUP 30 CADAQUÉS, U.D. "A"
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| CAMPIONATS DE CATALUNYA FUTBOL BASE

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL (CAMPIONS DE GRUP)

PREFERENT JUVENIL GRUP 1 PRAT, A.E. "A"

PREFERENT JUVENIL GRUP 2 DAMM, C.F. "B"

PREFERENT JUVENIL GRUP 3 SABADELL F.C., C.E. "A"

PREFERENT JUVENIL GRUP 4 GIRONA, F.C. "C"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 1 TORTOSA, C.D. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 2 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 3 ATLÈTIC SANT JUST . F. C.  "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 Pª BARC. ANGUERA "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 5 SANT IGNASI CLUB ESPORTIU "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 6 MASNOU, C.D. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 7 MERCANTIL, C.E. "B"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 8 SANT QUIRZE VALLÈS, F.C. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 9 SANT CELONI U.E. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 10 CERVERA, C.D. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 CAMBRILS UNIÓ C.E. "B"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 12 RAPITENCA, U.E. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 13 TORTOSA, C.D. "A"

1a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 14 LLAGOSTERA, U.E. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 1 BREDA, U.E. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 2 LLORET, C.F. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 3 FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 4 CELRÀ, U.C.E. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 5 Pª UNIONISTA FIGUERES "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 7 AEM, S.E. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 8 LINYOLA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 9 SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 10 SALOU, U.D. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 11 ESPAÑA CANONJA, U.D. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 13 MONTAÑESA, C.F. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 14 RACING SARRIÀ C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 15 LA SALLE BONANOVA, C.E. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 16 APA POBLE SEC, CE. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 17 DON BOSCO, C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 18 TURÓ PEIRA, C.C.D. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 19 CAN BUXERES, F.C. "C"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 20 VOLTREGÀ,C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 21 VILOMARA,C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 22 ARTÉS, F.C. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 23 CABRILS, C.E. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 24 ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 25 GRANOLLERS, E.C. "C"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 26 LLERONA, C.E. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 27 GELIDA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 28 POLINYÀ, AT. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 29 RIBES, C.D. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 30 CORBERA , C.F. "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 31 VINYETS MOLÍ-VELL, C.F.  "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 32 ATLÈTIC SANT JUST . F. C.  "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 33 TERLENKA BARCELONISTA CLUB FUTBOL "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 34 CERCLE SABADELLÈS 1856 "A"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 35 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "D"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 36 RUBÍ, U.E. "B"

2a DIVISIÓ JUVENIL GRUP 37 CAN TRIAS, U.D. "A"

CAMPIÓ DE CATALUNYA JUVENIL RCD ESPANYOL

CAMPIÓ DE CATALUNYA CADET RCD ESPANYOL

CAMPIÓ DE CATALUNYA INFANTIL RCD ESPANYOL

CAMPIÓ DE CATALUNYA ALEVÍ FC BARCELONA

CAMPIÓ DE CATALUNYA BENJAMÍ RCD ESPANYOL
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET (CAMPIONS DE GRUP)

DIVISIÓ HONOR CADET GRUP 1 BARCELONA, F.C. "A"

PREFERENT CADET GRUP 1 BARCELONA, F.C. "B"

PREFERENT CADET GRUP 2 GRANOLLERS, E.C. "B"

PREFERENT CADET GRUP 3 MANRESA, C.E. "A"

PREFERENT CADET GRUP 4 ESPANYOL, R.C.D. "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 1 SANTS, U.E. "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 2 SANT IGNASI CLUB ESPORTIU "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 3 MONTAÑESA, C.F. "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 4 ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E. "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 5 BERGA, C.E. "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 6 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 7 TORELLÓ, C.F. "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 8 AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 9 SANTBOIÀ, F.C. "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 10 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "B"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 11 ATLÈTIC SANT JUST . F. C.  "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 12 ENFAF CCA Andorra "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 13 ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 14 AMPOSTA, C.F. "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 15 RAPITENCA, U.E. "C"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 16 FORNELLS, UE. "A"

1a DIVISIÓ CADET GRUP 17 ESCOLA F. GIRONES-SABAT "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 1 CAL AGUIDÓ, A.D. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 2 SANTA EUGÈNIA CLUB FUTBOL "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 3 VILABLAREIX  FUTBOL CLUB "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 4 SANTJOANENC,P. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 5 ARO, C.E. "A"

2a DIVISIÓ CADET  GRUP 6 L'ESCALA, F.C. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 7 AEM, S.E. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 8 AEM, S.E. "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 9 VILANOVETA DE LLEIDA CF "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 10 RIUDOMS, C.D. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 11 ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 12 ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 13 CUNIT, C.F. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 14 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 15 ARRABAL-CALAF GRAMANET C.D.  "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 16 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 17 Pª BARC. CINC COPES "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 18 NEUROFUTBOL  CLUB FUTBOL "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 19 TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 20 ESCOLA F ÁNGEL PEDRAZA "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 21 PUBILLA CASAS, C.E. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 22 FOLGUEROLES,C.F. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 23 JOANENC, F.C. "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 24 PUIGCERDÀ, C.F. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 25 ALELLA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 26 MASNOU, C.D. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 27 SANTVICENTÍ  CLUB FUTBOL  "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 28 LES FRANQUESES, C.F. "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 30 AMETLLA VALLÈS, C.F. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 31 PIERA, A.E. "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 32 MAS CATARRO, CF.B. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 33 IGUALADA, C.F. "D"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 34 ATLÈTIC SANT JUST . F. C.  "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 35 MARIANAO POBLET UD "B"
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2a DIVISIÓ CADET GRUP 36 VILADECANS U.D. "C"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 37 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 38 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "A"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 39 ESCOLA F. SABADELL "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 40 SABADELL F.C., C.E. "D"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 41 NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB "B"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 42 NATACIÓ TERRASSA, C "D"

2a DIVISIÓ CADET GRUP 43 JUNIOR,C.F. "C"

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL (CAMPIONS DE GRUP)

DIVISIÓ HONOR INFANTIL GRUP 1 ESPANYOL, R.C.D. "A"

PREFERENT INFANTIL GRUP 1 BARCELONA, F.C. "B"

PREFERENT INFANTIL GRUP 2 DAMM, C.F. "B"

PREFERENT INFANTIL GRUP 3 MERCANTIL, C.E. "B"

PREFERENT INFANTIL GRUP 4 ESPANYOL, R.C.D. "B"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 1 CAN BUXERES, F.C. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 2 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 3 TECNOFUTBOL C.F. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 TIANA, C.C.E. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 5 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "D"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 6 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 7 ESCOLA F. BARBERÀ ANDALUCIA "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 8 LES FRANQUESES, C.F. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 9 SANTBOIÀ, F.C. "B"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 10 IGUALADA, C.F. "B"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 PRAT, A.E. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 RAPITENCA, U.E. "D"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 13 TORTOSA, C.D. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 14 JESÚS Y MARIA, U.D. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 15 CAMBRILS UNIÓ C.F.  "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 16 MOLLERUSSA C.F.J. "A"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 17 L'ESCALA, F.C. "B"

1a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 18 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL  GRUP 1 ESCOLA FUTBOL BASE GUISSONA "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 2 ESCOLA F. TREMP, CE. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 3 ESCOLA COMARCAL F. LES GARRIGUES "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 4 LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 5 JUVE-LLORET FUTBOL CLUB "A"
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2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 6 PENYA BONS AIRES E "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 7 SANTA EUGÈNIA CLUB FUTBOL "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL  GRUP 8 BANYOLES, C.E. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 9 ESCOLA FUTBOL DEL RIPOLLES A.E "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 10 CASSÀ, U.D. "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 11 FIGUERES, U.E. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 12 BISBALENC, AT. "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 13 BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 14 SALOU, U.D. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 15 LA FLORESTA, C.D. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 16 ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 17 BASE MARC BARTRA CF "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 19 PENYA BARC. COLLBLANC SANTS, AE "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 20 SANT GABRIEL,C.D. "E"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 21 VILA OLÍMPICA CLUB ESPORTIU "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 22 FUNDACIÓ P. CE. JUPITER "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 23 SANTA EULÀLIA, C.F. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 24 UNIFICACIÓN BELLVITGE, U.D. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 25 ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA,C.E "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 26 HOSPITALENSE, AT.C. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 27 SISTRELLS C.F. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 28 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "D"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 29 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 30 ARTÉS, F.C. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 31 PUIGCERDÀ, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 32 CARDONA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 33 MASNOU AT. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 34 SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 35 MOLINOS, U.D. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 36 AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 37 OLÍMPIC LA GARRIGA, C.F. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 38 GRANOLLERS, E.C. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 39 PARETS, C.F. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 40 MARTORELLES, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 41 CAPELLADES, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 42 VILANOVA GELTRÚ C.F. "D"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 43 BASE MARC BARTRA CF "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 44 MOLINS DE REI, C.F. "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 45 PRAT, A.E. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 46 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 47 SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUP. "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 48 E.F. OLESA 87, C. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 49 SANT ILDEFONS, U.E. "B"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 50 BEGUES, C.F. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 51 BADIA DEL VALLÈS, C.D. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 52 CERDANYOLA VALLÈS, F.C.  "C"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 53 CERCLE SABADELLES 1856 "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 54 MATADEPERA, F.C. "A"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 55 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "E"

2a DIVISIÓ INFANTIL GRUP 56 NATACIÓ TERRASSA, C "D"
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (CAMPIONS DE GRUP)

PREFERENT ALEVÍ GRUP 1 BARCELONA, F.C. "A"

PREFERENT ALEVÍ GRUP 2 BARCELONA, F.C. "B"

PREFERENT ALEVÍ GRUP 3 SEGRE, AT. "A"

PREFERENT ALEVÍ GRUP 4 REUS DEPORTIU, C.F. SAD "A"

PREFERENT ALEVÍ GRUP 5 GIRONA, F.C. "A"

PREFERENT ALEVÍ GRUP 6 GIRONA, F.C. "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 1 BARCELONA, F.C. "C"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 2 BARCELONA, F.C. "D"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 3 VILA OLÍMPICA CLUB ESPORTIU "A"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 4 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "D"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 5 MANRESA, C.E. "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 6 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 7 MOLLERUSSA C.F.J. "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 8 SEGRE, AT. "C"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 RAPITENCA, U.E. "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 10 GIRONA, F.C. "D"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 11 PORQUERES, U.E. "A"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 12 ESCOLA F. BAIX TER, C.E. "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 13 GIRONA, F.C. "C"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 14 REUS DEPORTIU, C.F. SAD "B"

1a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 15 GIMNÀSTIC TARRAGONA, C. "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 1 VILANOVA GELTRÚ C.F. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 2 SANTFELIUENC, F.C. "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 3 CASTELLDEFELS, U.E. "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 4 MARTORELL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 5 CAN VIDALET, C.F. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 6 ALELLA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 7 VILASSAR DALT, C.E. "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 8 BERGA, C.E. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 UNIFICACIÓN C.F.STA.PERPÈTUA "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 10 VILASSAR MAR,U.E. "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 11 ESCOLA F. BARBERÀ ANDALUCIA "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 12 MANRESA, C.E. "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 13 SANT CUGAT FUTBOL CLUB  "F"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 14 CASTELLAR, UNIÓ ESPORTIVA "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 15 FUNDACIÓ P. CE. JUPITER "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 16 Pª BARC. CINC COPES "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 17 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 18 SANTS, U.E. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 ARNES CLUB ESPORTIU "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 ULLDECONA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 21 RAPITENCA, U.E. "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 22 ESCOLA  COMARCAL F.LES GARRIGUES "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 23 SEGRE, AT. "E"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 24 ESCOLA FUTBOL BASE GUISSONA "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 25 ESCOLA F. PINYANA, C.E. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 26 ALCOLETGE, AE. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 27 ESCOLA FUTBOL ARBUCIENCA "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 28 LLORET, C.F. "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 29 TOSSA U.E "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 30 BELL LLOC C.P. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 31 TER-BRUGENT 2014 A.E. "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 32 ATLÈTIC CLUB BANYOLES "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 33 ARO, C.E.  "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 34 FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 35 VALL D'EN BAS CLUB FUTBOL "A"
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2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 36 PALS ATLÈTIC "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 37 PALAFRUGELL, C.F.  "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 38 ROSES, A.E. "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 39 SANT PERE PESCADOR, F.C. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 40 LES BORGES DEL CAMP, C.D. "A"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 41 ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 42 TECNIFUTBOL TARRAGONA, CE "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 43 COL.LEGI S.PAU APÒSTOL ESP.APA "B"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 44 ESCOLA FUTBOL  BASE CALAFELL CF "C"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 45 ESCOLA FUTBOL  BASE CALAFELL CF "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 46 ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 47 LA RIERA, C.F. "D"

2a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 48 RAMON SICART, A.E. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 1 HOSPITALENSE, AT.C. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 2 SANT ANDREU, U.E. "F"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 3 LA SALUT PERE GOL AE. "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 4 Pª BARC. CINC COPES "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 5 MARTINENC, F.C. "F"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 6 BUFALÀ, C.F. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 7 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "E"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 8 ESCOLA F ÁNGEL PEDRAZA "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 9 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 10 ARRABAL-CALAF GRAMANET C.D.  "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 11 NEUROFUTBOL CLUB FUTBOL "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 12 RACING SARRIÀ C.F. "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 13 CONGRÉS CLUB ESPORTIU "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 14 OAR VIC "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 15 RODA DE TER, C.E. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 16 OAR VIC "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 17 ARTÉS, F.C. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 18 CALLÚS, C.F.  "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 19 SANTPEDOR, C.F. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 20 JOANENC, F.C. "G"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 21 ARENYS DE MAR, C.F. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 22 SINERA UNITED FUTBOL CLUB ASS. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 23 SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 24 CERDANYOLA MATARÓ ASSOC.ESP.LL "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 25 VILASSAR MAR,U.E. "F"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 26 LA LLÀNTIA, A.D. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 27 VALLÈS, C.AT. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 28 CANOVELLES, U.E. "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 29 LES FRANQUESES, C.F. "D"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 30 ESCOLA  F. BASE SENTMENAT "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 31 LLERONA, C.E. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 32 LES FRANQUESES, C.F. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 33 FUNDACIÓ E. ATLETIC VILAFRANCA "F"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 34 CUBELLES, C.F. "F"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 35 FUNDACIÓ E. ATLETIC VILAFRANCA  "D"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 36 FUNDACIÓ E. ATLETIC VILAFRANCA  "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 37 FUNDACIÓ E. ATLETIC VILAFRANCA  "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 38 INCRESA ATLÉTICO CLUB FUTBOL "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 39 ALMEDA, C.D. "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 40 CASTELLDEFELS, U.E. "E"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 41 ESCOLA F. GAVÀ, C. "L"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 42 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 43 BEGUES, C.F. "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 44 BARCELONA, F.C. "E"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 45 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "G"
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3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 46 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 47 CAN VIDALET, CF "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 48 SABADELL F.C., C.E. "I"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 49 CERCLE SABADELLÈS 1856 "C"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 50 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "G"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 51 CERCLE SABADELLES 1856 "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 52 SABADELLENCA, UE. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 53 OLÍMPIC CAN FATJO, C.E. "D"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 54 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. "A"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 55 NATACIÓ TERRASSA, C "D"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 56 Pª BLAUGRANA SANT CUGAT "B"

3a DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 57 RUBÍ, U.E. "F"

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ (CAMPIONS DE GRUP)

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 1 BARCELONA, F.C. "A"

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 2 BARCELONA, F.C. "B"

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 3 FIF LLEIDA, C.E. "A"

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 5 REUS DEPORTIU, C.F. SAD "A"

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 6 GIRONA, F.C. "B"

PREFERENT BENJAMÍ GRUP 7 GIRONA, F.C. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 1 BARCELONA, F.C. "C"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 2 BARCELONA, F.C. "D"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 3 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 4 ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 5 GIMNÀSTIC TARRAGONA, C. "C"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 6 JOANENC, F.C. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 7 ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E. "B"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 8 VILASSAR DALT, C.E. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 9 EFAC ALMACELLES, C.E. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 10 FIF LLEIDA, C.E. "C"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 11 ESCOLA DE FUTBOL ARTESA C.E. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 12 ESCOLA F. TREMP, CE. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 13 ESCOLA DE FUTBOL BELLPUIG C.E. "B"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 14 ESCOLA F. PINYANA, C.E. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 15 TORTOSA, C.D. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 17 CAL AGUIDÓ, A.D. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 18 HOSTALRIC, AT.C. "B"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 19 SANTA EUGÈNIA CLUB FUTBOL "B"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 20 GIRONA, F.C. "C"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 21 GIRONA, F.C. "D"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 22 PORQUERES, U.E. "A"

1a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 23 L'ESCALA, F.C. "B"
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2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 1 IGUALADA, C.F. "E"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 2 CORBERA , C.F. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 3 ESCOLA F. GAVÀ, C. "E"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 4 SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUP. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 5 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "B"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 6 MASNOU AT.  "B"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 7 AQUA HOTEL FUTBOL CLUB "B"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 8 OLÍMPIC LA GARRIGA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 9 CARDEDEU, F.C. "C"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 10 POLINYÀ, AT. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 11 NATACIÓ TERRASSA, C "B"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 12 GIMNÀSTIC MANRESA, C. "E"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 13 GIMNÀSTIC MANRESA, C. "F"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 14 ESCOLA F. SABADELL "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 15 FUNDACIÓ P.E. EUROPA "C"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 16 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA "C"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 17 MONTAÑESA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 18 ESPANYOL, R.C.D. "C"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ  GRUP 19 LA SALLE REUS, F.C. "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 20 SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "D"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 21 GIMNÀSTIC TARRAGONA, C. "D"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 22 GIMNÀSTIC TARRAGONA, C. "E"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 23 COL.LEGI S.PAU APÒSTOL ESP.APA "C"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 24 UNIÓ ESPORTIVA CREIXELL "A"

2a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 25 RAMON SICART, A.E. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 1 PARC, U.D. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 2 SANTA EULÀLIA, C.F. "D"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 3 SANT MARTÍ-CONDAL, F.C. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 4 APA POBLE SEC, CE. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 5 ESCOLA F ÁNGEL PEDRAZA "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 6 DIAGONAL CLUB ESPORTIU "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 7 BUFALÀ, C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 8 LA FLORIDA C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 9 CAN BUXERES, F.C. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 10 VILA OLÍMPICA CLUB ESPORTIU "K"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 11 TER-BRUGENT 2014 A.E. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 12 FUNDACIÓ  UNIÓ ESPORTIVA OLOT "D"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 13 SANTPEDOR, C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 14 CARDONA, C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 15 GUARDIOLENCA, A.F. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 16 CERDANYOLA MATARÓ ASSOC.ESP.LL  "C"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 17 VILASSAR MAR,U.E. "J"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 18 VILASSAR MAR,U.E. "I"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 19 CABRERA, U.E. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 20 VILASSAR DALT, C.E. "E"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 21 VILANOVA VALLÈS,C.F. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 22 ESCOLA PIA GRANOLLERS, "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 23 AMETLLA VALLÈS, C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 24 LOURDES, U.D. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 25 LLIÇÀ DE VALL C.F. "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 26 ANOIA , C.E. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 27 SANT SADURNÍ, U.E. "C"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 28 CUBELLES, C.F. "D"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 29 VILANOVA GELTRÚ C.F. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 30 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "C"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 31 INCRESA ATLÉTICO CLUB FUTBOL "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 32 ESCOLA F. GAVÀ, C. "H"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 33 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "B"



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.2. Competicions dels Campionats de Lliga de Futbol

28

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 34 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "K"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 35 SANT LLUIS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 36 MARIANAO POBLET UD  "C"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 37 SPORTING GAVÀ 2013  FUTBOL CLUB "G"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 38 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "G"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 39 ESCOLA F. SABADELL "D"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 40 SANT CUGAT FUTBOL CLUB "H"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 41 JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE "E"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 42 POLINYÀ, AT. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 43 SAN CRISTOBAL, C.P. "B"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 44 PENYA BLAUGRANA CASTELLBISBAL "A"

3a DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 44 Pª BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS “A”

PREBENJAMINS I DEBUTANTS (CAMPIONS DE GRUP)

PREBENJAMÍ GRUP 1 AEM, S.E. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 2 AGRAMUNT ESC.GERARD GATELL C.F "A"

PREBENJAMÍ GRUP 3 ESCOLA LA NOGUERA, C.E. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 4 ALCOLETGE, AE. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 5 CLUB ESPORTIU LINYOLA "A"

PREBENJAMÍ GRUP 6 ESCOLA F. PINYANA, C.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 7 GIRONA, F.C. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 8 LLORET, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 9 SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "A"

PREBENJAMÍ GRUP 10 COL.LEGI S.PAU APÒSTOL ESP.APA "A"

PREBENJAMÍ GRUP 11 ESCOLA FUTBOL  BASE CALAFELL CF "A"

PREBENJAMÍ GRUP 12 ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "B"

PREBENJAMÍ GRUP 13 LA RIERA, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 14 BASE MARC BARTRA CF "C"

PREBENJAMÍ GRUP 15 MARTINENC, F.C. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 16 ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F  "A"

PREBENJAMÍ GRUP 17 ESCOLA F ÁNGEL PEDRAZA "A"

PREBENJAMÍ GRUP 18 PARC, U.D. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 19 SANT GABRIEL,C.D. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 20 CONGRÉS CLUB ESPORTIU "A"

PREBENJAMÍ GRUP 21 EUROPA, C.E. "C"

PREBENJAMÍ GRUP 22 CAN BUXERES, F.C. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 23 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "A"

PREBENJAMÍ GRUP 24 ARTÉS, F.C. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 25 ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 26 ESCOLA FUTBOL MATARÓ C.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 27 MASNOU AT.  "B"

PREBENJAMÍ GRUP 28 ARENYS DE MAR, C.F. "B"



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.2. Competicions dels Campionats de Lliga de Futbol

29

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

PREBENJAMÍ GRUP 29 MASNOU, C.D. "D"

PREBENJAMÍ GRUP 30 PARETS, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 31 CALDES MONTBUI, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 32 SANT CELONI U.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 33 FINSOBE, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 34 LLINARS, C.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 35 SITGES U.E. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 36 PIERA, A.E. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 37 SANT SADURNI, U.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 38 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "A"

PREBENJAMÍ GRUP 39 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "B"

PREBENJAMÍ GRUP 40 CASTELLDEFELS, U.E. "B"

PREBENJAMÍ GRUP 41 MARTORELL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA "C"

PREBENJAMÍ GRUP 42 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ  "D"

PREBENJAMÍ GRUP 43 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "A"

PREBENJAMÍ GRUP 44 JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE "A"

PREBENJAMÍ GRUP 45 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 46 SABADELL NORD,CF. "A"

PREBENJAMÍ GRUP 47 BADIA DEL VALLÈS, C.D. "B"

DEBUTANT GRUP 1 SEGRE, AT. "A"

DEBUTANT GRUP 3 ALZAMORA, C.F. "A"

DEBUTANT GRUP 4 UNIFICACIÓN C.F.STA.PERPÈTUA "A"

DEBUTANT GRUP 5 OLÍMPIC CAN FATJÓ, C.E. "A"

DEBUTANT GRUP 6 VILANOVA GELTRÚ C.F. "A"

DEBUTANT GRUP 7 GIMNÀSTIC MANRESA, C. "A"

2a FASE DEBUTANTS GRUP 1 ALZAMORA, C.F. "A"

2a FASE DEBUTANTS GRUP 2 CASTELLBISBAL, U.E. "A"
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| CAMPIONATS DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ

CAMPIONES DE GRUP

PREFERENT FEMENÍ GRUP 1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 1 RIUDOMS, C.D. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 2 PALAUTORDERA, C.F. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 1 SITGES U.E. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 2 SANT QUIRZE VALLÈS, F.C. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 3 UNIFICACIÓN C.F.STA.PERPÈTUA "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ GRUP 4 CABANES, U.E. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 1 DAMM, C.F. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 1 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "B"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 2 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 3 LLERONA, C.E. "C"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 4 ESPANYOL, R.C.D. "B"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 5 SABADELL F.C., C.E. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL GRUP 6 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "A"

FEMENÍ CADET GRUP 1 GIMNÀSTIC MANRESA, C. "A"

FEMENÍ CADET GRUP 2 ESCOLA DE F. PLANADEU "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 1 BARCELONA, F.C. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 2 SANT GABRIEL,C.D. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 3 L'ESTARTIT, U.E. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 4 PONTENC CLUB ESPORTIU "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI 1a DIVISIÓ 
FEMENÍ INFANTIL GRUP 1 LA ROCA PENYA BLANC BLAVA CLUB FUTBOL "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI 1a DIVISIÓ 
FEMENÍ INFANTIL GRUP 2 TECNIFUTBOL SALOU CLUB ESP. "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI 1a DIVISIÓ 
FEMENÍ INFANTIL GRUP 3 SABADELL F.C., C.E. "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI  GIRONA 
1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 1 L'ESTARTIT, U.E. "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI GIRONA  
1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 2 CABANES, U.E. "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI GIRONA  
1a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 3 CASSÀ, U.D. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 1 TECNIFUTBOL TARRAGONA, CE "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 2 SANT CUGAT FUTBOL CLUB "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 3 FEMENÍ MANU LANZAROTE CLUB DE FUTBOL "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 4 SANT GABRIEL,C.D. "C"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 5 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA "B"

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL GRUP 6 LLERONA, C.E. "B"

1a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 1 ESPANYOL, R.C.D. "A"

1a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 2 GERUNDA FUTBOL CLUB  "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI  
FEMENÍ ALEVÍ GRUP 1 SANT GABRIEL,C.D. "A"

TORNEIG COMPLEMENTARI   
FEMENÍ ALEVÍ GRUP 2 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 1 FUNDACIÓ E. ATLETIC VILAFRANCA "A"

2a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 2 VILADECANS U.D. "B"

2a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 3 SANT GABRIEL,C.D. "C"

2a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ GRUP 4 CERDANYOLA VALLÈS, F.C.  "A"

FEMENÍ BENJAMÍ GRUP 1 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ "A"

FEMENÍ BENJAMÍ TORNEIG 
COMPLEMENTARI GRUP 1 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ "A"

CAMPIONES DE CATALUNYA FEMENÍ JUVENIL CF DAMM

CAMPIONES DE CATALUNYA FEMENÍ CADET C. GIMNÀSTIC MANRESA

CAMPIONES DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL CD SANT GABRIEL

CAMPIONES DE CATALUNYA FEMENÍ ALEVÍ RCD ESPANYOL
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FEMENÍ BENJAMÍ TORNEIG 
COMPLEMENTARI GRUP 2 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ "B"

FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 1 LA PALMA CERVELLÓ, U.E. "A"

FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 2 MONTMELÓ UNIÓ ESPORTIVA,CF "A"

FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 3 LLIÇÀ DE VALL C.F. "A"

FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 4 LES PRESES, C.F. "A"

FEMENÍ AMATEUR F7 TERRES DE L’EBRE GRUP 1 FEMENI ALCANAR, C.F.  "A"

FEMENÍ AMATEUR F7 TARRAGONA GRUP 1 TARRACO, F.C. “A”

2a FASE FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 1 LA PALMA CERVELLO, U.E. "A"

2a FASE FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 2 SANT PERE NORD , C.F. "A"

2a FASE FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 3 LES PRESES, C.F. "A"

2a FASE FEMENÍ AMATEUR F7 GRUP 4 CASTELLTERÇOL, C.F. "A"

| CAMPIONS DE LES DIFERENTS CATEGORIES

FUTBOL CAMP

ESTATALS 3

AFICIONATS 47

JUVENILS 53

CADETS 64

INFANTILS 79

ALEVINS 123

BENJAMINS 97

PREBENJAMINS 47

DEBUTANTS 8

FEMENÍ 7

FEMENÍ JUVENIL 7

FEMENÍ CADET 2

FEMENÍ INFANTIL 16

FEMENÍ ALEVÍ 8

FEMENÍ BENJAMÍ 3

FEMENÍ AMATEUR F-7 10

TOTAL 574
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3.3. COMPETICIONS DE COPA CATALUNYA

La Supercopa de Catalunya la disputen els dos equips catalans de 
la Primera Divisió que han quedat en millor posició la temporada 
anterior. La final va enfrontar els primers equips del FC Barcelona 
i del Girona FC per primera vegada. El partit es va celebrar el 6 
de març a l’Estadi de la Nova Creu Alta, a Sabadell. El Girona FC 
es va proclamar campió de la quarta edició de la Supercopa de 
Catalunya en guanyar el FC Barcelona per 0 gols a 1. 

Amb aquest títol, el Girona, que s’estrenava en aquesta 
competició, suma la seva primera Supercopa de Catalunya al 
seu palmarès.

La IV Supercopa de Catalunya, amb la presència de 10.722 
espectadors a l’estadi, va començar amb molta igualtat a la 
gespa de la Nova Creu Alta de Sabadell, sense un dominador 
clar. La primera arribada perillosa del duel va ser una centrada 
enverinada de Malcom que no va trobar rematador per ben poc. 
El Girona va reaccionar ràpidament amb una bona passada d’Aleix 
Garcia que va rematar Doumbia de cap a les mans de Cillessen.

Pocs minuts després, va ser Lozano qui va gaudir d’una bona 
ocasió per marcar, però va xutar excessivament creuat. El Barça 
va dominar el xoc ha través de la possessió de la pilota, mentre 
que el Girona va crear perill a través de ràpids contraatacs. Quan 
faltaven cinc minuts per arribar al descans, Malcom va posar 
a prova els reflexos de Gorka Iraizoz amb un poderós tir que el 
porter basc va enviar a córner en una doble intervenció de mèrit.

A la represa, el Barça va posar una marxa més i va avançar les 
línies de pressió amb l’objectiu de recuperar la pilota en camp 
contrari. D’aquesta manera, Aleñá va tenir en les seves botes 
l’1 a 0, però el seu xut des de fora de l’àrea va sortir desviat per 
sobre el travesser. Per la seva part, el Girona va donar entrada 
a jugadors de tall ofensiu com Stuani, Borja García i Portu per 
intentar marcar un gol que l’apropés al títol. Al minut 69, Collado 
va fer caure Valery a l’interior de l’àrea i Stuani va transformar la 
pena màxima per avançar el Girona en el marcador.

En els darrers compassos del partit, el Barça va tancar el Girona 
al seu propi camp, i va moure la pilota amb rapidesa i precisió. 
Fruit d’una bona jugada col·lectiva, Aleñá va estar a punt de 
marcar la diana de l’empat, però la seva rematada de cap es va 
estavellar al travesser. Malgrat gaudir d’alguna oportunitat més 
per fer l’1-1, els d’Ernesto Valverde no van estar precisos en els 
metres finals. Així doncs, el Girona va debutar a la Supercopa de 
Catalunya conquerint el títol.

Alineacions:

FC BARCELONA, 0: Cillessen, Umtiti (Oriol Busquets, 46’), 
Wague, Miranda, Todibo (Chumi, 46’), Collado (Abel Ruiz, 75’), 
Riqui Puig, Malcom, Murillo, Boateng i Aleñá.
 
GIRONA FC, 1: Iraizoz (Suárez, 46’), Bernardo (Alcalá, 46’), Granell 
(Carnero, 46’), Pere Pons (Paik, 46’), Patrick Roberts (Stuani, 65’), 
Lozano (Portu, 65’), Doumbia (Borja García, 65’), Aleix Garcia, 
Porro (Douglas Luiz, 46’; Eric Montes, 48’), Valery i Muniesa.
 
Gol: Stuani (0-1, 69’). 
 
Targetes grogues: Eric Montes (84’); Stuani (85’).
 

Conjunt arbitral: 

Àrbitre: David Medié Jiménez.

Assistents: Juan Carlos Barranco i Brian Valencia López.

4t àrbitre: Carlos Calderiña Pavón. 
 

FC BARCELONA 0 – GIRONA FC 1

|  SUPERCOPA DE CATALUNYA 



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.3. Competicions de la Copa Catalunya

33

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t



3. Informe de les activitats de la temporada
     3.3. Competicions de la Copa Catalunya

34

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

A la Copa Catalunya Absoluta van participar els dos equips 
campions de grup de Primera Catalana i els equips de Tercera 
Divisió, Segona Divisió ‘B’ i Segona Divisió ‘A’.

La Final de la competició es va celebrar el dia 1 de maig de 2019, 
entre el FC Vilafranca i la UE Sant Andreu, al Camp Municipal 
L’Hospitalet de Llobregat.

La UE Sant Andreu es va proclamar campió després de guanyar 
per 0 gols a 2.

El partit el van presenciar 2.623 espectadors.

Vilafranca i Sant Andreu van tenir les espases en alt des de 
l’arrencada, buscant coronar-se amb la victòria. Els barcelonins 
van pegar primer, amb una vaselina de Felipe Sá que es va perdre 
acaronant el travesser. Poc després va arribar el gol amb què es 
va avançar en el marcador, obra de Ferran, en culminar a l’àrea un 
ràpid contraatac. Els de l’Alt Penedès van tenir la resposta, però 
primer Segovia, frenant un mà a mà davant Rosillo, i tot seguit el 
travesser, escopint una canonada d’Oribe, van evitar l’empat.

Els dos equips, actualment a la Tercera Divisió, van seguir 
protagonitzant un disputat i emocionant duel a la represa amb un 
joc més interromput que en el primer temps. Els homes entrenats 
per Iván Moreno van disposar d’una rematada de cap de 
Fontanils, en una falta penjada, que va marxar per poc pel costat 
del pal, però va ser la UE Sant Andreu qui va sentenciar l’encontre 
d’estratègia, amb un tir ajustat de David López en la segona acció 
d’un córner que va servir als quadribarrats per acabar aixecant el 
trofeu d’una nova festa del futbol català.

Alineacions:

FC VILAFRANCA, 0: Iván León, Óscar Sierra (Pep Mateu, 61’ 
(Luca, 75’)), Sergi (Sardà, 75’), Fontanils, Josep Díez (Jaume, 83’), 
Boira, Oribe, Rosillo (Balboa, 71’), Guti (Gestí, 61’), Via i Pelegrín.

UE SANT ANDREU, 2: Segovia, Llamas, Jaume (Wander, 89’), 
Noguera, David López, Óscar Muñoz (Carlos, 72’), Ton Alcover 
(Sergi Garcia, 66’), Ferran (Guillem, 77’), Felipe Sá (Guerrero, 85’), 
Carroza (Juanma, 62’) i Josu.

Gols: Ferran (0-1, 14’); David López (0-2, 81’).

Targetes grogues Vilafranca: Via (44’), Pelegrín (58’), Oribe 
(62’) i Sardà (79’).

Targetes grogues Sant Andreu: Noguera (40’), Juanma (63’), 
Óscar Muñoz (68’), Guerrero (89’), Carlos (89’) i l’entrenador, 
Mikel Azparren (31’). 

Conjunt arbitral: 

Àrbitre: Albert Català Ferran.

Assistents: Mariona Peralta Geis i Jesús Mira García.

4t àrbitre: Juan Manuel Martín Varas.

FC VILAFRANCA 0 – UE SANT ANDREU 2

| COPA CATALUNYA ABSOLUTA
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PRIMERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

28/07/18 PALAMÓS C.F. 'A' - BADALONA, C.F. 'A' 0-1 ESTADI MPAL. NOU 
PALAMÓS-COSTA BRAVA

29/07/18 GRANOLLERS, E.C. 'A' - UE LLAGOSTERA - 
COSTA BRAVA SAD 'A' 1-0 MPAL. GRANOLLERS

28/07/18 FIGUERES, U.E. 'A' - HORTA, U.AT. 'A' 0-2 MPAL. VILATENIM

28/07/18 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA 'A' -  
SABADELL F.C., C.E. 'A' 1-0

ESTADI MPAL. NOU  
DE SANTA COLOMA DE 
GRAMENET CAN PEIXAUET

29/07/18 SANT ANDREU, U.E. 'A' - VILASSAR MAR,U.E. 'A' 2-0 MPAL. NARCÍS SALA

29/07/17 CERDANYOLA DEL VALLÈS FC. 'A' -  
PERALADA, C.F. 'A' 3-0 CAMP DE FUTBOL ZEM  

LES FONTETES

29/07/18 ESPANYOL, R.C.D. 'B' - OLOT, U.E. 'A' 3-1 CIUTAT ESPORTIVA  
DANI JARQUE

28/07/18 SANTS, UE - CASTELLDEFELS, U.E. 'A' 1-0 CAMP DE FUTBOL  
DE L'ENERGIA

28/07/18 SANTFELIUENC, F.C. 'A' - CORNELLÀ U.D 'A' 0-1 MPAL. LES GRASES

29/07/18 SAN CRISTÓBAL, CP - TERRASSA FC 'A' 0-2 MPAL. CA N'ANGLADA

29/07/18 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS 'A' -  
EUROPA, C.E. 'A' 2-1 MPAL. L'HOSPITALET  

DE LLOBREGAT

29/07/18 SANTBOIÀ, F.C. 'A' - VILAFRANCA, F.C. 'A' 1-3 MPAL. JOAN BAPTISTA MILÀ

28/07/18 PRAT, A.E. 'A' - ASCÓ, F.C. 'A' 1-1 (P. 2-4) CAMP DE FUTBOL CEM 
SAGNIER

29/07/18 GAVÀ, C.F. 'A' - LLEIDA ESPORTIU C. 'A' 1-4 ESTADI MPAL. LA BÒBILA

SEGONA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

04/08/18 ASCÓ, F.C., 'A' - LLEIDA ESPORTIU C., 'A' 1-2 MPAL. D'ASCÓ ANNEX

04/08/18 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA, 'A' -  
HORTA, U.AT., 'A' 0-1

ESTADI MPAL. NOU DE SAN-
TA COLOMA DE GRAMENET 
CAN PEIXAUET

04/08/18 TERRASSA OLIMPICA 2010 SAD, 'A'  -  
CORNELLA U.D, 'A' 2-1 ESTADI OLÍMPIC  

DE TERRASSA

05/08/18 VILAFRANCA, F.C., 'A' - L'HOSPITALET,  
CENTRE ESPORTS, 'A' 1-0 ESTADI ZEM DE VILAFRAN-

CA DEL PENEDÈS

08/08/18 SANT ANDREU, U.E., 'A' -  
CERDANYOLA VALLÈS, F.C., 'A' 3-1 MPAL. NARCÍS SALA

08/08/18 SANTS, U.E., 'A' - ESPANYOL, R.C.D., 'B' 0-1 CAMP DE FUTBOL  
DE L'ENERGIA

12/08/18 GRANOLLERS, E.C., 'A' - BADALONA, C.F., 'A' 1-0 MPAL. DE GRANOLLERS

TERCERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

11/08/18 HORTA, U.AT., 'A' - SANT ANDREU, U.E., 'A' 1-1 (P. 4-5) MPAL. HORTA

11/08/18 TERRASSA OLIMPICA 2010 SAD, 'A'  -  
ESPANYOL, R.C.D., 'B' 0-1 ESTADI OLÍMPIC  

DE TERRASSA

11/08/18 VILAFRANCA, F.C., 'A' - LLEIDA ESPORTIU C., 'A' 0-0 (P. 9-8) ESTADI ZEM DE VILAFRAN-
CA DEL PENEDÈS

ELIMINATÒRIES COPA CATALUNYA ABSOLUTA
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QUARTS DE FINAL

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

07/11/18 ESPANYOL, R.C.D., 'B' - REUS DEPORTIU, C.F., 'A' 1-0 CIUTAT ESPORTIVA  
DANI JARQUE

07/11/18 GRANOLLERS, E.C., 'A' - VILAFRANCA, F.C., 'A' 1-1 (P. 1-4) MPAL. DE GRANOLLERS

07/11/18 SANT ANDREU, U.E., 'A' - BARCELONA, F.C., 'B' 1-0 MPAL. NARCÍS SALA

 DESCANSA - GIMNÀSTIC TARRAGONA, C., ‘A’

SEMIFINALS

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

21/11/18 ESPANYOL, R.C.D., 'B' - SANT ANDREU, U.E., 'A' 2-2 (4-5) CIUTAT ESPORTIVA  
DANI JARQUE

21/11/18 VILAFRANCA, F.C., 'A' - GIMNÀSTIC  
TARRAGONA, C., 'A' 0-0 (P. 3-0) ESTADI ZEM DE VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS

FINAL

DATA APARELLAMENT RESULTAT CAMP

01/05/19 VILAFRANCA, F.C., 'A' - SANT ANDREU, U.E., 'A' 0-2 MPAL. L'HOSPITALET  
DE LLOBREGAT

PA
LM

AR
ÈS

1990-91        1992-93        1999-00        2003-04        2004-05        2006-07        2012-13        2013-14

1994-95        1995-96        1998-99        2005-06        2009-10        2010-11

1996-97        1997-98        2014-15

2007-08        2011-12 2016-17

FC BARCELONA  
8

RCD ESPANYOL  
6

CE EUROPA  
3

2001-02       2002-03

TERRASSA FC  
2

NÀSTIC DE 
TARRAGONA 
3

2017-18 

UE CORNELLÀ 
1

1993-94 

FC ANDORRA 
1

1991-92

CF PALAMÓS 
1

2000-01

CF BALAGUER 
1

1989-90

CD BLANES 
1

2008-09       2018-19

UE SANT ANDREU 
2

2014-15

CE SABADELL 
1
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En la cinquena edició de la Copa Catalunya Amateur van 
participar els equips campions de grup de Segona, Tercera i 
Quarta Catalana.

Els equips del Girona FC ‘B’ i el CE El Catllar van disputar la final 
de la competició el dia 25 d’agost de 2018 al Camp Municipal Joan 
Capdevila Méndez, a Tàrrega.

El Girona FC ‘B’ es va proclamar campió en guanyar per 3 gols a 0.

El Girona FC ‘B’ va dominar els primers compassos el duel a través 
de la possessió, mentre que el conjunt tarragoní va esperar la 
seva oportunitat per sortir a la contra. Quan s’havien disputat 12 
minuts, els gironins es van avançar en el marcador. Miquel Poveda 
va superar dos defensors en velocitat i va batre Alejandro Amores 
amb un sensacional xut que va entrar per l’escaire. Amb un gol 
de desavantatge, El Catllar va estirar les seves línies de pressió i 
va assumir més riscos a nivell defensiu amb l’objectiu d’empatar 
ràpidament la final. Va provar de sorprendre el bloc gironí amb 
transicions ràpides i centrades laterals, però els blanc-i-vermell, 
sòlids i contundents, van refusar el perill. Poc abans del descans, el 
Girona ‘B’ va tenir l’oportunitat d’ampliar diferències, però el porter 
tarragoní ho va evitar aturant un mà a mà davant Dani Homet.

La segona meitat va arrencar de la mateixa manera que va 
finalitzar la primera. Els gironins, dirigits per Àxel Vizuete des de 
la banqueta, van continuar movent el cuir amb criteri i defensant 
amb solvència quan El Catllar es llençava a l’atac. Al minut 50,  
Miquel Poveda va poder anotar el 2 a 0 per al conjunt gironí, però 
el seu xut el va desviar a córner el porter rival en una magnífica 
intervenció amb el peu. La reacció visitant va ser un tir llunyà 
d’Adrián Padillo que no va trobar porteria.

El darrer tram de la final es va caracteritzar per un Catllar valent 
que va intentar incomodar un conjunt gironí rocós i amb les línies 
molt juntes, que va tapar els espais amb constants ajudes. Una de 
les ocasions més destacades del bloc tarragoní per empatar va ser 
un xut d’Ignasi Abelló que es va marxar lleugerament desviat. Per 
contra, quan quedaven vuit minuts per a la conclusió de l’encontre, 
el gironí Aleix Feixas va anotar el 2 a 0 transformant amb èxit 
un penal. Ja al temps afegit, els d’Àxel Vizuete van sentenciar 
definitivament la final amb una diana a la contra de Ferran López. 

Alineacions:

GIRONA FC ‘B’, 3: Toni Montero, Diego Garzón, Boran Minic, 
Sergi Murga, Marc Roura, Miquel Poveda, Aleix Freixas, Dani 
Homet, Ferran López, Cristian Venzal i Jaume Duran. També han 
jugat: Adrià Collet, Toni Rosell, Oriol Santos, Muritala Abiola, 
Pau Ribas, Lluc Banús i Alejandro Mejía.

CE EL CATLLAR, 0: Alejandro Amores, Marc Tarragón, Cesc 
Armengol, Cesc Armengol, Raúl González, Alex Ionita, Gerard 
Infante, Adrián Padillo, Ignasi Abelló, Raúl Vates, Albert Rull i 
Jaume Pedra. També han jugat: Carlos Ríos, Alberto García, Isma 
Rojas, Héctor Pérez, Sergi Cerrato, Àlex Pedrosa, Ignasi López, 
Miki Aguirre i Abel Sánchez.

Gols: Miquel Poveda (1-0, 12’); Aleix Feixas (82’); Ferran López (90’).

Targetes grogues: no n’hi ha hagut. 

Conjunt arbitral: 

Àrbitre: Alex Fernández Pérez.

Assistents: Daniel Luque Ortuño i Daniel Lucas Gómez.

4t àrbitre: Enric Bureu Méndez.

GIRONA FC ‘B’ 3 – CE EL CATLLAR 0

| COPA CATALUNYA AMATEUR 
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PRIMERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

20/5/18 CERRO CLUB DEPORTIVO "A" -  MONTSANT 
DE LA PEIRA, U.D. "A" 1-2 MPAL. TRINITAT VELLA

20/5/18  Pª BARC. ANGUERA "A" -  BARCELONETA, C.F. "A" 2-5 CAMP DE FUTBOL  
ESCOLA INDUSTRIAL

20/5/18 SPORTING PINYANA CLUB FUTBOL “A” -  
FLIX, JD "A" 4-1 MPAL. DE LA SISQUELLA

20/5/18 MASPUJOLS,UE. "A" -  LA GRANADA, C.F. "A" 1-1 (P. 2-4) MPAL. DE MASPUJOLS

20/5/18  SAULEDA, A.D. "A" -  LES PLANES, C.F. "A" 1-1 (P. 1-3) MPAL. EL GREGAL

20/5/18  SANTA EUGÈNIA, J.E. "A" -  CASTELLTERÇOL, 
C.F. "A" 3-2 MPAL. SOT  

DE LES BRUIXES

20/5/18  ARTÉS, F.C. "A" -  CAPELLADES, C.F. "A" 2-2 (P. 3-4) MPAL. D'ARTÉS

20/5/18  Pª BLAUGRANA SANT CUGAT "A" -  MON-
TORNÉS NORTE, C.D. "A" 1-2 MPAL. CAN MAGÍ

20/5/18 PREMIÀ DALT, C.D. "C" -  VILASSAR DALT, C.E. "A" 2-3 MPAL. PREMIÀ DE DALT

20/5/18 VINYETS MOLÍ-VELL, C.F. "A" -  INCRESA 
ATLÉTICO CLUB FUTBOL "A" 2-3 MPAL. LA PARELLADA

EXEMPT:  CASTELLBELL I VILAR, C.E. “A”

SEGONA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

27/05/18 CASTELLBELL I VILAR, C.E. "A" -  
SANTA EUGÈNIA, J.E. "A" 1-4 MPAL. CASTELLBELL  

I EL VILAR

27/05/18 MONTORNÉS NORTE, C.D. "A" -  
VILASSAR DALT, C.E. "A" 1-2 CAMP DE FUTBOL ZEM  

LES VERNEDES

27/05/18 BARCELONETA, C.F. "A" - MONTSANT  
DE LA PEIRA, U.D. "A" 3-2 MPAL. PARC CATALANA

28/05/18 LA GRANADA, C.F. "A" - INCRESA ATLÉTICO 
CLUB FUTBOL "A" 3-1 MPAL. DE LA GRANADA  

DEL PENEDÈS

28/05/18 CAPELLADES, C.F. "A" - SPORTING  
PINYANA CLUB FUTBOL “A” 2'2 (P. 4-2) MPAL. CF CAPELLADES

EXEMPT:  LES PLANES, C.F. “A”

ELIMINATÒRIES COPA CATALUNYA AMATEUR
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TERCERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

02/06/18 ALCOLETGE, AE. "A" - CFJ MOLLERUSSA "A" 1-2 MPAL. D'ALCOLETGE

02/06/18 SAN MAURO, U.D. "A" - AGRAMUNT ESC.
GERARD GATELL C.F "A" 4-1 MPAL. DE SANTA  

MARGARIDA DE MONTBUI

03/06/18 CAPELLADES, C.F. "A" - JOANENC, F.C. "A" 1-4 MPAL. CF CAPELLADES

03/06/18 AMPOLLA, C.F. "A" - CAMBRILS UNIÓ C.F. "A" 3-2 MPAL. DE L'AMPOLLA

03/06/18 RIUDOMS, C.D. "A" - EL CATLLAR, C.E. "A" 1-1 (P. 8-9) MPAL. RIUDOMS

03/06/18 LA GRANADA, C.F. "A" - VILANOVA  
GELTRÚ C.F. "A" 0-6 MPAL. DE LA GRANADA  

DEL PENEDÈS

03/06/18 ATHLÈTIC RUBÍ CLUB FUTBOL "A" - MAR-
TORELL C.F. "A" 0-3 CAMP DE FUTBOL ZEM 

CAN ROSÉS

04/06/18 JUAN XXIII,C.S. "A" - SABADELL NORD,CF. "A" 2-3 MPAL. DE LES ARENES

04/06/18 SANTA EUGÈNIA, J.E. "A" - QUART, U.E. "A" 1-8 MPAL. SOT DE LES BRUIXES

04/06/18 PORTBOU, C.E. "A" - BASE ROSES, C.F. "A" 2-3 MPAL. DE PORTBOU

04/06/18 LES PLANES, CF “A” - BESALÚ, C.E. "A" 4-3 MPAL. DE LES PLANES 
D'HOSTOLES

04/06/18 VILABLAREIX FUTBOL CLUB "A” -  
GIRONA, F.C. "B" 0-6 MPAL. DE VILABLAREIX

05/06/18 VILASSAR DALT, C.E. "A" -  
CALDES MONTBUI, C.F. "A" 1-1 (P. 3-4) MPAL. VALLMORENA

06/06/18 BARCELONETA, C.F. "A” - YOUNG TALENT 
BADALONA SUD 1-2 MPAL. PARC CATALANA

04/06/18 TURÓ PEIRA, C.C.D. "A” - ESCOLA  
ESPORTIVA GUINEUETA "A" 2-2 (P. 2-4) MPAL. TURÓ DE LA PEIRA

EXEMPT: VALLDOREIX, FC “A”

QUARTA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

06/06/18 BASE ROSES, C.F. "A" - GIRONA, FC “B” 1-1 (P. 1-3) MPAL. LA VINYASSA

07/06/18 LES PLANES, CF “A” - QUART, U.E. "A" 0-1 MPAL. DE LES PLANES 
D'HOSTOLES

09/06/18 CALDES MONTBUI, C.F. "A" - JOANENC, F.C. "A" 1-2 MPAL. PARC ESPORTIU 
TENES

09/06/18 YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. 
"A" - ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA “A” 1-1 (P. 6-5) MPAL. DE BADALONA SUD

09/06/18 VALLDOREIX FC "A" - SABADELL NORD, CF. "A" 1-4 MPAL. DE VALLVIDRERA

10/6/18 MARTORELL C.F. "A" - VILANOVA GELTRÚ C.F. "A" 0-1 CAMP DE FUTBOL CEM 
TORRENT DE LLOPS

09/06/18 SAN MAURO, U.D. "A" - MOLLERUSSA, CFJ "A" 1-1 (P. 5-3) MPAL. DE SANTA  
MARGARIDA DE MONTBUI

10/06/18 EL CATLLAR, C.E. "A" - AMPOLLA, C.F. "A" 3-0 MPAL. DEL CATLLAR

CINQUENA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

13/06/18 QUART, UE “A” - GIRONA, FC “B” 1-1 (p. 1-4) MPAL. GAUDENCI  
SELLÈS ROMÀ

17/06/18 YOUNG TALENT BADALONA SUD “A” -  
SABADELL NORD, CF. "A" 3-1 MPAL. BADALONA SUD

17/06/18 EL CATLLAR CE “A” - VILANOVA GELTRÚ C.F. "A" 3-1 MPAL. DEL CATLLAR

13/06/18 JOANENC, FC “A” - SAN MAURO, U.D. "A" 2-0 CAMP DE FUTBOL ZEM DE 
SANT JOAN VILATORRADA
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SEMIFINALS

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

18/08/18 JOANENC, FC “A” - EL CATLLAR CE “A” 0-2 CAMP DE FUTBOL ZEM DE 
SANT JOAN VILATORRADA

19/08/18 YOUNG TALENT BADALONA SUD “A” -  
GIRONA, FC “B” 0-2 MPAL. BADALONA SUD

FINAL

DATA APARELLAMENT RESULTAT CAMP

25/08/18 GIRONA, FC “B” - EL CATLLAR CE “A” 3-0 MPAL. JOAN CAPDEVILA 
MÉNDEZ
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La Copa de Catalunya Femenina aplega els equips que 
participen en les màximes categories nacionals i territorials. 
Després de 4 eliminatòries, la final va enfrontar els equips del 
FC Barcelona i del RCD Espanyol. El partit es va celebrar el 25 
d’agost al Camp Municipal Joan Capdevila Méndez, a Tàrrega. 
El FC Barcelona es va proclamar campió de la Copa Catalunya 
Femenina per cinquè any consecutiu, després de guanyar el RCD 
Espanyol per 7 gols a 0. 

Amb aquest títol, el Barça acumula nou Copes Catalunya al seu 
palmarès, mentre que el club blanc-i-blau en té cinc.

Gairebé 1.400 persones van omplir el Camp Municipal Joan 
Capdevila Méndez de Tàrrega per presenciar en directe la final 
de la Copa Catalunya Femenina. Els primers compassos del duel 
van estar marcats per la igualtat a la gespa. A mesura que van 
anar transcorrent els minuts, el Barça va començar a imposar a 
poc a poc el seu estil de joc, combinant amb fluïdesa i generant 
superioritat al mig del camp. Després d’un avís de Martens al 
travesser, Natasha Andonova, al minut 11, va avançar el conjunt 
blaugrana amb un magnífic xut que va entrar per l’escaire, lluny de 
l’abast de Míriam de Francisco.

 

Només tres minuts després, l’atacant anglesa Toni Duggan 
va eixamplar diferències amb un tir ajustat a la base del pal. 
L’Espanyol va reaccionar amb un xut ras de Cristina Baudet que va 
sortir fregant el pal de la porteria defensada per Sandra Paños. 
En la següent jugada, el Barça va anotar la tercera diana del xoc, 
obra de Kheira Hamraoui, que es va llençar a terra i, amb la punta 
de la bota, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Poc després, 
Andonova va anotar un doblet amb un preciós gol olímpic. Abans 
del descans, l’Espanyol va provar de sorprendre el bloc blaugrana 
amb ràpides contres sense èxit.

L’Espanyol va iniciar la segona meitat amb un plantejament més 
ofensiu, buscant la rapidesa i la verticalitat de les seves extrems. 
Malgrat això, la solidesa del Barça en defensa va evitar que 
aquestes incursions acabessin en gol. Quan s’havien disputat 
10 minuts, la francesa Kheira Hamraoui va anotar el segon gol 
del seu compte particular amb una volea que va batre la portera 
blanc-i-blava. Cinc minuts més tard, Mariona Caldentey va 
rematar de primeres i el seu xut el va blocar Míriam de Francisco. 
Al tram final de l’encontre, Toni Duggan va marcar un doblet amb 
una rematada de cap que va acabar al fons de la xarxa. Quan 
quedaven tres minuts per al final, Bárbara Latorre va arrodonir la 
golejada anotant el definitiu 7 a 0.

Alineacions:

FC BARCELONA, 7: Sandra Paños, Gemma Gili, Andrea Pereira, 
María León, Melanie Serrano, Vicky Losada, Mariona Caldentey, 
Kheira Hamraoui, Toni Duggan, Natasha Andonova i Lieke Martens. 
També han jugat: Pamela Tajonar, Jana Fernández, Leila Ouahabi, 
Aida Esteve, Carla Armengol, Bárbara Latorre i Andressa Alves.

RCD ESPANYOL, 0: Míriam de Francisco, Inés Juan, Carola 
García, Cristina Baudet, Brenda Pérez, Elena Julve, Maria 
Llompart, Ainhoa López, Paula Moreno, Ainhoa Marín i Anna 
Torrodà. També han jugat: Maria José Pons, Esther Solà, 
Estíbaliz Torralbo, Eli del Estal, Paloma Fernández i Xènia Pérez.

Gols: Natasha Andonova (1-0, 9’); Toni Duggan (2-0, 14’); Kehira 
Hamraoui (3-0, 24’); Natasha Andonova (4-0, 29’); Kehira Hamraoui 
(5-0, 61’); Toni Duggan (6-0, 78’); Bárbara Latorre (7-0, 87’).

Targetes grogues: Andrea Pereira (9’); Ainhoa López (17’);  
Inés Juan (86’).

Conjunt arbitral: 

Àrbitra: Ainara Acevedo Dudley.

Assistents: Matilde Esteves-García Biajakue  
i Coral Couso Cuadrado.

4a àrbitra: Alba Ives Jove.

FC BARCELONA 7 – RCD ESPANYOL 0

| COPA DE CATALUNYA  
DE FUTBOL FEMENÍ 
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PRIMERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

21/05/17 MERCANTIL, C.E. "A" - CERDANYOLA  
VALLÈS, F.C. "A" 0-1 CAMP DE FUTBOL  

CLUB MERCANTIL

21/05/17 "SANT PERE PESCADOR, F.C. "A"-  
PALLEJÀ, C.F. “A” 2-0 MPAL. SANT PERE  

PESCADOR

20/05/17 VERDÚ-VALL DEL CORB, C.F. "A" -  
LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 1-2 MPAL. DE VERDÚ

21/05/17 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 "A"- 
SANT CUGAT FUTBOL CLUB "A" 2-1 ESTADI OLÍMPIC  

DE TERRASSA

20/05/17 "IGUALADA, C.F. ""A"" - SE AEM”  0-0 (P. 2-3) ESTADI CEM LES COMES

20/05/17 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "A" -  
SANT GABRIEL,C.D. "A" 3-2 MPAL. FONTSANTA-FATJÓ

20/05/17 RIUDOMS, C.D. "A" - SABADELL F.C., C.E. "A" 1-1 (P. 4-5) MPAL. RIUDOMS

21/05/17 FUNDACIÓ P.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" - 
ESCOLA DE F. PLANADEU "A" 7-0 ESTADI ZEM DE  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

23/05/17 LA ROCA PENYA BLANC BLAVA CLUB FUTBOL 
"A" - PALAUTORDERA, C.F. "A" 3-3 (P. 3-4) CAMP DE FUTBOL CEM  

DE LA ROCA DEL VALLÈS

21/05/17 MANLLEU, A.E.C. "A" - PARDINYES C.F. "A" 1-2 MPAL. DE MANLLEU

EXEMPT:  CE SEAGULL i CE EUROPA

SEGONA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

27/05/18 CERDANYOLA VALLÈS, F.C. "A" -  
SEAGULL, C.E. "A" 1-5 CAMP DE FUTBOL ZEM  

LES FONTETES

26/05/18 SANT PERE PESCADOR, F.C. "A" -  
LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 2-1 MPAL. SANT PERE  

PESCADOR

27/05/18 FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL  
CLUB 1906 "A" - SE AEM  0-7 ESTADI OLÍMPIC  

DE TERRASSA

27/05/18 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "A" -  
SABADELL F.C., C.E. "A" 2-1 MPAL. FONTSANTA FATJÓ

27/05/18 PALAUTORDERA, C.F. "A" - FUNDACIÓ P.E. 
ATLÈTIC VILAFRANCA "A"  1-2 MPAL. FONT MARTINA

27/05/18 PARDINYES C.F. "A" - EUROPA, C.E. "A"  1-1 (p. 5-4) MPAL. DE PARDINYES

TERCERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

02/06/18 SANT PERE PESCADOR, F.C. "A" -  
SEAGULL, C.E. "A" 2-1 MPAL. SANT PERE  

PESCADOR

03/06/18 FUNDACIÓ P.E. ATLETIC VILAFRANCA "A" - 
PARDINYES C.F. "A" 0-1 ESTADI ZEM DE VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS

ELIMINATÒRIES COPA CATALUNYA FEMENINA
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QUARTA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

10/06/18 SANT PERE PESCADOR, F.C. "A" - SE AEM  2-2 (P. 1-4) MPAL. SANT PERE  
PESCADOR

10/06/18 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "A"  -  
PARDINYES C.F. "A" 0-2 MPAL. FONTSANTA-FATJÓ

SEMIFINALS

DATA APARELLAMENTS RESULTATS CAMP

23/08/18 ESPANYOL, R.C.D., "A" - SE AEM 3-0 MPAL. JOAN CAPDEVILA 
MÉNDEZ

23/08/18 BARCELONA, F.C., "A" - PARDINYES C.F. "A" 9-0 MPAL. JOAN CAPDEVILA 
MÉNDEZ

FINAL

DATA APARELLAMENT RESULTAT CAMP

25/08/18 BARCELONA, F.C., "A" - ESPANYOL, R.C.D., "A" 7-0 MPAL. JOAN CAPDEVILA 
MÉNDEZ
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3.4. COMPETICIONS DE LES SELECCIONS

| ABSOLUTA

 
La Selecció Absoluta Femenina va disputar el passat 21 de gener del 2019, un partit davant la 
Selecció Absoluta de Xile a l’Estadi Municipal L’Hospitalet de Llobregat, aconseguint la victòria als 
penals per 4 gols a 2. L’amistós va acabar en empat a 0. 

Les jugadores convocades van ser: María Jose Pons, Noelia Garcia, Maria Estella, Brenda Pérez, 
Berta Pujadas, Cristina Baudet, Laia Aleixandri, Maria González, Laura Gutiérrez, Eva Llamas, 
Georgina Carreras, Anna Torrodà, Olga García, Núria Mendoza, Ona Batlle, Carolina Férez i 
Débora García. 

Assistència de públic: 2560 persones.
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La Selecció Absoluta Masculina va disputar el passat 25 de març del 2019, un partit amistós 
davant la Selecció Absoluta de Veneçuela a Montilivi, Girona. Catalunya va guanyar per 2 gols a 1.

Els jugadors convocats van ser: Édgar Badia, Isaac Becerra, Gerard Piqué, Riqui Puig, Marc Bartra, 
Víctor Sánchez, Aleix Vidal, Javi Puado, Dídac Vilà, Marc Muniesa, Pere Pons, Oriol Romeu, Àlex 
Granell, Marc Cucurella, Joan Jordán, Aleix García, Óscar Melendo, Martín Montoya, Sergio García, 
Pere Milla, Bojan Krkic, Marc Cardona. 

Assistència de públic: 12671 persones.
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| SELECCIONS AUTONÒMIQUES F-11 MASCULINES   
 
Les Seleccions sub 16 i sub 18 Masculines van participar en els Campionats Nacionals de 
Seleccions Autonòmiques disputats a Múrcia la primera fase, i a Cambrils la segona.  
Cap de les dues va obtenir la classificació per disputar la Fase Final. 

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 16 MASCULÍ

DATA APARELLAMENTS 1A FASE RESULTATS

28/12/2018 CATALUNYA - CEUTA 4 - 1

29/12/2018 REGIÓ DE MÚRCIA - CATALUNYA 1 - 0

DATA APARELLAMENTS 2A FASE RESULTATS

22/02/2019 CATALUNYA - ANDALUSIA 0-2

23/02/2019 CASTELLA LA MANXA - CATALUNYA 0 - 1

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 18 MASCULÍ

DATA APARELLAMENTS 1A FASE RESULTATS

28/12/2018 CATALUNYA - CEUTA 7 - 0

29/12/2018 REGIÓ DE MÚRCIA - CATALUNYA 2 - 0

DATA APARELLAMENTS 2A FASE RESULTATS

22/02/2019 CATALUNYA - ANDALUSIA 2- 1

23/02/2019 CASTELLA LA MANXA - CATALUNYA 1 - 0

RESULTATS 1A I 2A FASE
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| SELECCIONS AUTONÒMIQUES F-11 FEMENINES   
 
Les Seleccions sub 15 i sub 17 Femenines van participar en els Campionats Nacionals de Seleccions 
Autonòmiques celebrats a L’Hospitalet de Llobregat la primera fase, i a Sant Boi de Llobregat la 
segona. Totes dues es van classificar per disputar les Fases Finals. 

La Selecció sub 17 femenina va jugar la semifinal a Tajonar, Pamplona, però va perdre davant Madrid 
per 1 gol a 0. I la Selecció sub 15 femenina va caure als penals davant Andalusia després d’empatar a 
0 una semifinal disputada també a Pamplona.

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 15 FEMENÍ

DATA APARELLAMENTS 1A FASE RESULTATS

14/12/2018 ARAGÓ - CATALUNYA 0 - 6

16/12/2018 CATALUNYA - ILLES CANÀRIES 4 - 0

DATA APARELLAMENTS 2A FASE RESULTATS

08/02/2019 PAÍS BASC - CATALUNYA 1 -2

10/02/2019 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 7 - 0

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 17 FEMENÍ

DATA APARELLAMENTS 1A FASE RESULTATS

14/12/2018 ARAGÓ - CATALUNYA 1 - 2

16/12/2018 CATALUNYA - ILLES CANÀRIES 4 - 2

DATA APARELLAMENTS 2A FASE RESULTATS

08/02/2019 PAÍS BASC - CATALUNYA 1 - 2

10/02/2019 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 9 - 0

RESULTATS 1A I 2A FASE
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CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 FEMENÍ

DATA SEMIFINAL RESULTAT

06/04/2019 CATALUNYA - ANDALUSIA 0 - 0 (P. 1-3)

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 FEMENÍ

DATA SEMIFINAL RESULTAT

06/04/2019 MADRID - CATALUNYA 1 - 0

FASE FINAL SUB 15 FEMENINES FASE FINAL SUB 17 FEMENINES
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Per la seva part, els nois van perdre el primer partit de la fase de grups i van guanyar els altres tres, 
passant com a primers de grup. A la semifinal, Andalusia va obtenir la victòria per 5 gols a 0.

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 12 MASCULÍ

DATA FASE DE GRUPS RESULTATS

01/05/2019 MADRID - CATALUNYA 2 - 1

01/05/2019 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 2 - 0

01/05/2019 GALÍCIA - CATALUNYA 0 - 6

02/05/2019 CATALUNYA - NAVARRA 3 - 0

DATA QUARTS DE FINAL RESULTAT

02/05/2019 CATALUNYA - EXTREMADURA 7 - 0

DATA SEMIFINAL RESULTAT

03/05/2019 CATALUNYA - ANDALUSIA 0 - 5

| SELECCIONS AUTONÒMIQUES FUTBOL BASE 
 
Les Seleccions Femenina i Masculina sub 12 Futbol-8 van participar de manera conjunta en els 
Campionats Nacionals, en els quals ambdues van arribar fins a la semifinal. 
 
A Mislata, València, les noies van superar la fase de grups com a segones classificades, obtenint 
dues victòries i dos empats. Després d’igualar la semifinal amb Andalusia (2-2), Catalunya no va 
poder superar la tanda de penals (2-0).
 
Resultats:

CAMPIONAT D’ESPANYA 2018-2019 SUB 12 FEMENÍ

DATA FASE DE GRUPS RESULTATS

01/05/2019 MADRID - CATALUNYA 2 - 2

01/05/2019 REGIÓ DE MÚRCIA - CATALUNYA 0 - 9

01/05/2019 GALÍCIA - CATALUNYA 2 - 2

02/05/2019 CATALUNYA - NAVARRA 6 - 2

DATA QUARTS DE FINAL RESULTAT

02/05/2019 COMUNITAT VALENCIANA - CATALUNYA 1 - 4

DATA SEMIFINAL RESULTAT

03/05/2019 ANDALUSIA - CATALUNYA 2 - 2 (P. 2 - 0)
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| SELECCIONS FUTBOL SALA 
 
Les Seleccions Catalanes de Futbol Sala en categoria Benjamí, Aleví, Infantil masculina, Infantil 
femenina, sub 16 masculina, sub 17 femenina, sub 19 masculina i sub 20 femenina van participar  
en els Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques.  

Les Seleccions Benjamí, Infantil masculina i sub 20 femenina es van proclamar Campions d’Espanya; 
i la sub 17 femenina va ser subcampiona. La Benjamí va guanyar el campionat per primera vegada a la 
història, mentre que la sub 20 femenina va aixecar la Copa per segona vegada consecutiva.

Les 8 categories participants en els campionats estatals, van ser fruit de la selecció d’un total  
de 96 jugadors/es que van representar a diferents clubs catalans de Futbol Sala:

CATEGORIA BENJAMÍ 
Representació de 10 clubs amb 12 jugadors.  

CATEGORIA ALEVÍ 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadors.  

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA 
Representació de 7 clubs amb 12 jugadors.
 
CATEGORIA INFANTIL FEMENINA 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadores.
 
CATEGORIA SUB 16 MASCULINA 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadors.

CATEGORIA SUB 17 FEMENINA 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadores. 

CATEGORIA SUB 19 MASCULINA 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadors.
 
CATEGORIA SUB 20 FEMENINA 
Representació de 8 clubs amb 12 jugadores.
 
Entre aquestes categories hi va haver una 
representació de 65 clubs catalans  
de Futbol Sala.
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SELECCIÓ CATALANA BENJAMÍ

DATA RESULTAT

25/04/2019 CATALUNYA - ASTÚRIES 5 - 2

26/04/2019 CATALUNYA - CASTELLA LA MANCHA 5 - 2

DATA SEMIFINALS RESULTAT

27/04/2019 REGIÓ DE MÚRCIA - CATALUNYA 2 - 9

DATA FINAL RESULTAT

28/04/2019 ARAGÓ - CATALUNYA 1 - 9

SELECCIÓ CATALANA ALEVÍ

DATA RESULTAT

11/04/2019 CASTELLA - LA MANXA - CEUTA 7 (gp.)* - 7

CATALUNYA - CEUTA 5 - 1

12/04/2019 CATALUNYA - CASTELLA -LA MANXA 3 - 5

DATA FASE DE CONTINUACIÓ RESULTAT

13/04/2019 ILLES BALEARS - CATALUNYA 1 - 3

COMUNITAT DE MADRID - CATALUNYA 3 - 1

 Pavelló Municipal Príncipe Felipe de Borbon y Grecia (San Javier) Pavelló Germans Margall (Malgrat de Mar) 
Pavelló Municipal de Palafolls (Palafolls) 
Pavelló Municipal de Tordera (Tordera)

Catalunya campiona del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques  
Benjamí de Futbol Sala

| CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES

FASE ÚNICA FASE ÚNICA

*Guanyador per penals.
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SELECCIÓ CATALANA INFANIL

DATA RESULTAT

28/03/2019 CATALUNYA - COMUNITAT VALENCIANA 4 - 0

CATALUNYA - ARAGÓ 9 - 1

29/03/2019 ILLES BALEARS - CATALUNYA 1 - 5

DATA SEMIFINALS RESULTAT

30/03/2019 CATALUNYA - GALÍCIA 6 - 4

DATA FINAL RESULTAT

31/03/2019 CASTELLA - LA MANXA - CATALUNYA 3 - 5

SELECCIÓ CATALANA INFANTIL FEMENINA

DATA RESULTAT

28/03/2019 CATALUNYA - NAVARRA 10 - 1

29/03/2019 CATALUNYA - CASTELLA LA MANXA 5 - 3

DATA SEMIFINALS RESULTAT

30/03/2019 CATALUNYA - ARAGÓ 2 - 3

DATA 3R I 4RT LLOC RESULTAT

30/03/2019 CATALUNYA - CASTELLA-LA MANXA 4 - 0

Pavelló Poliesportiu de Dalías (El Ejido) 
Pavelló Municipal de La Mojonera (El Ejido) 
Pavelló Municipal de El Ejido (El Ejido)

Palau d’Esports de Vícar (Almeria) 
Pavelló Municipal de El Ejido (El Ejido)

FASE ÚNICA FASE ÚNICA
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SELECCIÓ CATALANA SUB 16 MASCULINA

DATA RESULTAT

25/01/2019 CATALUNYA - COMUNITAT DE MADRID 3 - 5

CASTELLA-LA MANXA - PAÍS BASC 6 - 1

26/01/2019 CATALUNYA - PAÍS BASC 4 - 2

CASTELLA-LA MANXA - COMUNITAT DE MADRID 6 - 3

27/01/2019 COMUNITAT DE MADRID - PAÍS BASC 4 - 1

CATALUNYA - CASTELLA-LA MANXA 4 - 3

SELECCIÓ CATALANA SUB 17 FEMENINA

DATA RESULTAT

03/01/2019 CASTELLA-LA MANXA - ARAGÓ 2 - 3

04/01/2019 CATALUNYA - CASTELLA-LA MANXA 13 - 1

05/01/2019 CATALUNYA - ARAGÓ 8 - 0

SELECCIÓ CATALANA SUB 17 FEMENINA

DATA SEMIFINALS RESULTAT

09/02/2019 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 5 - 3

DATA FINAL RESULTAT

10/02/2019 ANDALUSIA - CATALUNYA 4 - 3

Pavelló d’Esports Municipal Can Cases (Martorell) Pavelló Municipal Sabadell Nord (Catalunya)

Pabellón Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)

FASE PRÈVIA FASE PRÈVIA

FASE FINAL
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SELECCIÓ CATALANA SUB 19 MASCULINA

DATA RESULTAT

25/01/2019 CATALUNYA - COMUNITAT DE MADRID 2 - 1

CASTELLA-LA MANXA - PAÍS BASC 6 - 0

26/01/2019 CATALUNYA - PAÍS BASC 8 - 0

CASTELLA-LA MANXA - COMUNITAT DE MADRID 3 - 0

27/01/2019 COMUNITAT DE MADRID - PAÍS BASC 4 - 2

CATALUNYA - CASTELLA-LA MANXA 1 - 2

SELECCIÓ CATALANA SUB 20 FEMENINA

DATA RESULTAT

03/01/2019 CANARIES - ARAGÓ 1 - 2

04/01/2019 CATALUNYA - CANARIES 2 - 1

05/01/2019 CATALUNYA - ARAGÓ 1 - 0

SELECCIÓ CATALANA SUB 20 FEMENINA

DATA SEMIFINALS RESULTAT

09/02/2019 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 3 - 1

DATA FINAL RESULTAT

10/02/2019 GALÍCIA - CATALUNYA 1 - 2

Pavelló d’Esports Municipal Can Cases (Martorell) Pavelló Municipal Sabadell Nord (Catalunya)

Pabellón Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)

FASE PRÈVIA FASE PRÈVIA

FASE FINAL
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| SELECCIONS FUTBOL PLATJA   
 
Les Seleccions Juvenil i Cadet Masculines i Sènior Femenina van participar en els Campionats 
Nacionals de Seleccions Autonòmiques, disputats l’estiu del 2018 a Cadis. La Juvenil va obtenir el 
tercer lloc, la Cadet va caure a les semifinals i la Femenina no va passar de la fase de grups.  
 
Resultats:

CAMPIONAT D’ESPANYA FUTBOL PLATJA JUVENIL MASCULÍ 2018

DATA LLIGUETA RESULTATS

27/07/2018 EXTREMADURA - CATALUNYA 3 - 4

27/07/2018 CATALUNYA - MELILLA 4 - 5

28/07/2018 CATALUNYA - CASTELLA LA MANXA 4 - 3

28/07/2018 ANDALUSIA - CATALUNYA 2 - 4

29/07/2018 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 4 - 4

CAMPIONAT D’ESPANYA FUTBOL PLATJA CADET MASCULÍ 2018

DATA FASE DE GRUPS RESULTATS

27/07/2018 CATALUNYA - ANDALUSIA 5 - 4

27/07/2018 CATALUNYA - EXTREMADURA 10 - 1

28/07/2018 CATALUNYA - MELILLA 8 - 3

DATA SEMIFINAL RESULTAT

28/07/2018 CATALUNYA - REGIÓ DE MÚRCIA 1 - 2
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CAMPIONAT D’ESPANYA FUTBOL PLATJA SÈNIOR FEMENÍ 2018

DATA FASE DE GRUPS RESULTATS

27/07/2018 MADRID - CATALUNYA 4 - 3

28/07/2018 ANDALUSIA - CATALUNYA 3 - 4

 

 
Per la seva part, la Selecció Sènior Masculina també va competir una setmana abans en els 
Campionats estatals, a San Sebastià, al País Basc, quedant en quarta posició.
 
Resultats:

Durant l’estiu del 2019, la Selecció Sènior Femenina i Cadet Masculina participaran en els 
Campionats Nacionals de Seleccions Autonòmiques que es disputaran a Màlaga.

I la Selecció Sènior i Juvenil Masculina també competiran en el Campionat estatal, en aquest cas a Cadis.
 
NOTA INFORMATIVA
Dades tancades el dia 7 de maig de 2019

CAMPIONAT D’ESPANYA FUTBOL PLATJA SÈNIOR MASCULÍ 2018

DATA FASE DE GRUPS RESULTATS

12/07/2018 CATALUNYA - LA RIOJA 7 - 1

13/07/2018 CATALUNYA - CASTELLA LA MANXA 1 - 2

14/07/2018 CATALUNYA - COMUNITAT VALENCIANA 5 - 4

DATA SEMIFINAL RESULTAT

14/07/2018 CATALUNYA - MELILLA 0 -4

DATA 3R-4T LLOC RESULTAT

15/07/2018 PAÍS BASC - CATALUNYA 5 - 3
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3.5. FUTBOL PLATJA

COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA 2018

Durant l’estiu del 2018, a Vilanova i la Geltrú i a Torredembarra es 
van celebrar els Campionats de Catalunya en categoria Sènior, 
Juvenil i Cadet masculina, i Sènior femenina. 

Durant el cap de setmana del 14 i 15 de juliol, un total de 18 equips 
van disputar el Campionat de Catalunya de futbol platja Sènior 
Femení (6 conjunts), Juvenil (4) i Cadet masculí (8) a la Platja La 
Paella de Torredembarra. 

 

Vibrant victòria del Platja Vilanova en una final molt 
disputada (6-4)

La final del Campionat de Catalunya Juvenil de futbol platja va 
ser tan igualada que no es va resoldre fins als instants finals. 
El Roses va sortir amb molta més empenta i és qui va assetjar 
constantment una porteria ben defensada per Adrián Martínez. 
El tercer i últim quart va estar ple d’emoció i intensitat. Yeray 
González va posar les taules amb un fort xut des de la banda 
i, quatre minuts més tard, González va marcar el 3-4 amb un 
bon gol en trobar-se tot sol davant la porteria. Pau Manzano 
va tancar la final desfent-se de dos defenses amb un fort xut i 
establint el definitiu 6-4. D’aquesta manera, el Platja Vilanova CF 
va revalidar el títol en categoria Juvenil i es va proclamar campió 
de Catalunya per tercer any consecutiu.

El Roses Platja revalida el Campionat de Catalunya Cadet 
davant el Vilanova (3-2)
 
Marc Borràs va inaugurar el marcador en el primer minut del 
duel i poc després va fer el segon des de la frontal de l’àrea. Tot 
i el resultat inicial, l’enfrontament es va igualar i el Vilanova va 
buscar constantment la porteria rival. L’encert el va trobar en el 
segon quart amb un golàs d’Eric Balibrea en desfer-se d’un parell 
de defenses i retallar distàncies. En l’últim quart, els dos equips 
es van tornar a endollar i van posar una marxa més per intentar 
endur-se el títol. Al Vilanova, però, li va faltar un punt de sort 
per tornar a trobar el gol i el marcador ja no es va moure més. El 
Roses Platja va revalidar el títol aconseguit l’any 2016 i 2017 en 
aquesta mateixa categoria.
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Èpica final de la Fundació Terrassa en superar el Roses Platja 
femení (4-3)

La Fundació Terrassa FC 1906 va deixar les coses ben clares a la 
vigent campiona de Catalunya en categoria Sènior Femenina de 
futbol platja. Poc s’ho esperava el Roses Platja anar perdent des 
del primer minut, que va intentar capgirar el marcador mitjançant 
un xut de falta d’Anna Pascual que es va estavellar al travesser 
i un altre de Silvia Ferrer des del seu propi camp que també va 
anar al pal i que no va entrar per ben poc.  En els últims set minuts, 
ambdós equips van tornar a protagonitzar un duel apassionant i 
tan equilibrat que es van veure poques ocasions clares. Amb una 
soferta i treballada victòria, la Fundació Terrassa va guanyar per 
primera vegada el Campionat de Catalunya Sènior Femení de 
futbol platja.

El Roses platja guanya el Campionat amb una meritòria 
remuntada (3-2)
 
El Campionat de Catalunya de futbol platja Sènior masculí es 
va donar cita a la Platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú el 
cap de setmana del 28 i 29 de juliol de 2018 amb la participació 
de 6 equips. A més a més, es van disputar diferents partits de 
promoció en categoria Infantil amb 4 equips i Aleví amb 3 conjunts. 

Espectacle i emoció. Aquests van ser els dos elements que van 
definir la final del Campionat de Catalunya de Futbol Platja 
Sènior masculí, on el Roses Platja va aixecar el títol de campions 
en imposar-se amb una remuntada èpica al Platja Vilanova CF 
(3-2). Malgrat el desenllaç final, l’arrencada va tenir el color de 
l’equip vilanoví, que es va escapar en l’electrònic a les primeres 
de canvi, amb superioritat en el joc i efectivitat en atac. Amb 
les espases en alt i tot per decidir, el tercer temps va deparar 
un autèntic intercanvi de cops entre els dos conjunts, però va 
ser el veterà capità del Roses Platja, Dani Haro, qui va decidir 
l’encontre amb una rematada de xilena que va donar al club el 
segon Campionat de Catalunya de Futbol Platja Sènior masculí 
de la seva història, després de l’obtingut el 2016.
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3.6. COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES

| PLANTILLES PER CATEGORIA / FUNCIÓ | PLANTILLES PER DELEGACIONS TERRITORIALS

CATEGORIA / FUNCIÓ PLANTILLA EDAT

COMPETICIONS ÀMBIT ESTATAL  
MASCULINA (NO INCLOSA 3ª DIVISIÓ)

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL FEMENINA*

29 ÀRBITRES (INCLOSOS 2 
CATEGORIA FIFA I VAR)

5 ÀRBITRES (INCLOSES 2 
CATEGORIA FIFA)

28,9 ANYS

26,4 ANYS

COMPETICIONS TERRITORIALS 737 ÀRBITRES 23,6 ANYS

CATEGORIES FUTBOL BASE  
(ÀRBITRES EN FORMACIÓ) 928 CURSETISTES 18,9 ANYS

CATEGORIA "SITUACIÓ ESPECIAL" 238 41,0 ANYS

DELEGATS DE PARTIT 136 -----

TOTAL 2.068 -----

DELEGACIÓ PLANTILLA  
ÀRBITRES*

MITJA  
D'EDAT

ANOIA 35 20,98

BAGES- BERGADÀ-CERDANYA 52 20,11

BAIX LLOBREGAT 219 21,12

BARCELONA 410 21,27

GIRONA 177 22,06

LLEIDA 113 21,20

MARESME 89 20,15

OSONA 40 21,16

PENEDÈS - GARRAF 89 20,73

TARRAGONA 154 21,24

TERRES EBRE 50 20,32

VALLÈS OCCIDENTAL 177 20,98

VALLÈS ORIENTAL 89 21,61

TOTAL 1.694 21,15

* També incloses a les respectives categories masculines.

* No inclosa “situació especial”.
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CURSOS, CLÍNICS, XERRADES GRUP OBJECTIU DATA, ÀMBIT (SEU)

NOUS ÀRBITRES 780 PREINSCRITS / 520 PARTICIPANTS / 330 APTES 13 DELEGACIONS TERRITORIALS  
+ 2 ESPECIAL

FORMACIÓ CONTINUADA 
REUNIÓ INICI TEMPORADA ÀRBITRES CATEGORIES SUPERIORS I DELEGATS  - INFORMADORS SETEMBRE

GLOBAL (CAR SANT CUGAT)

FORMACIÓ CONTINUADA
CONFERÈNCIA CARLOS VELASCO
PRESIDENT CTA-RFEF

ÀRBITRES CATEGORIES SUPERIORS I DELEGATS  - INFORMADORS SETEMBRE
GLOBAL (CAR SANT CUGAT)

FORMACIÓ CONTINUADA
REUNIONS INICI TEMPORADA ÀRBITRES CATEGORIES INFERIORS I BASE SETEMBRE

13 DELEGACIONS TERRITORIALS

XERRADES INFORMATIVES SOBRE LES MODIFICACIONS  
DE LES REGLES DE JOC IMPARTIDES PELS ÀRBITRES 21 CLUBS SETEMBRE - NOVEMBRE

13 DELEGACIONS TERRITORIALS

ANÀLISI JUGADES VÍDEO
PRÀCTICA I ÀRBITRES CATEGORIES SUPERIORS I DELEGATS - INFORMADORS DESEMBRE

‘ON LINE’

ANÀLISI JUGADES VÍDEO
PRÀCTICA II ÀRBITRES CATEGORIES SUPERIORS I DELEGATS - INFORMADORS MARÇ

‘ON LINE’

CLASSES DE FORMACIÓ CONTINUADA ÀRBITRES OFICIALS I CURSETISTES
SETEMBRE - MAIG
13 DELEGACIONS TERRITORIALS

PROGRAMA ESPECÍFIC TALENTS ETAPES BÀSIQUES DE FORMACIÓ 10 TALENTS NOVEMBRE - DESEMBRE
GLOBAL  

PROGRAMA ESPECÍFIC SELECCIÓ ÀRBITRES FEMENINES 1A FASE: 15
2A FASE: 8

NOVEMBRE - MAIG
GLOBAL

PROGRAMA ESPECÍFIC TALENTS 3A DIVISIÓ

FASE IA: 26
FASE IB: 8
FASE II: 4 
FASE III: 3

AGOST - MAIG
GLOBAL

PROGRAMA ESPECÍFIC ÀRBITRES ASSISTENTS 2AB 10 ASSISTENTS AGOST - MAIG
GLOBAL

| ÀMBIT FORMACIÓ
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DELEGACIÓ PROVES 
FÍSIQUES

PROVES 
TÈCNIQUES

INFORMES
SEGUIMENT

GLOBAL CTA 10 SESSIONS 9 SESSIONS -----

BARCELONA 31 SESSIONS 32 SESSIONS 1.400

GIRONA 6 SESSIONS 8 SESSIONS 240

LLEIDA 8 SESSIONS 12 SESSIONS 250

TARRAGONA 12 SESSIONS 15 SESSIONS 130

TOTAL 65 SESSIONS 74 SESSIONS 2.020 SESSIONS

CATEGORIA /  
FUNCIÓ

DESIGNACIONS  
ÀRBITRES

DESIGNACIONS
ASSISTENTS

3A DIVISIÓ, 1A CATALANA I 2A DIV NAC FEMENINA 1.165 2.330

COMPETICIONS TERRITORIALS  2A-3A-4A CATALANA 12.024 3.774

CATEGORIES FUTBOL BASE 109.292 2.400

CATEGORIES FEMENÍ AMATEUR I BASE 11.706 480

COMPETICIONS FUTBOL BASE ESTATAL 442 884

ALTRES COMPETICIONS OFICIALS 151 -----

AMISTOSOS 33.522 -----

TOTAL 168.302 9.868

CATEGORIA INFORMES 
CLASSIFICATORIS

GLOBAL 
 3A DIVISIÓ I, 1A CATALANA, 2A DIV  NAC FEM 650

GLOBAL 
ASSISTENTS 3A DIV I 1A CAT  290

BARCELONA  
2A CATALANA , 3A CATALANA    400 / 525

GIRONA  
2A CATALANA , 3A CATALANA    100  / 130

LLEIDA  
2A CATALANA , 3A CATALANA    80 / 65

TARRAGONA  
2A CATALANA , 3A CATALANA   125/ 140

GLOBAL
OBSERVADORS FEDERATIUS 635

TOTAL 3.140

| ÀMBIT AVALUACIÓ I SEGUIMENT | ÀMBIT COMPETICIONAL
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3.7. COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS

|  ACTUACIONS
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors és un òrgan tècnic amb normativa pròpia que depèn dels Estatuts i 
el Reglament General de la Federació Catalana de Futbol. Agrupa els Entrenadors/es degudament 
acreditats i afiliats, facilitant-los atenció i assistència en la regulació jurídica i contractual.

Conjuntament amb la Direcció de l’Escola Catalana d’Entrenadors, vetllen per la formació 
i actualització permanents, i contribuint al foment i millora conceptual del futbol en totes 
les disciplines, oferint i proporcionant les formacions que es consideren necessàries tenint 
molt present la realitat del futbol català i les inquietuds dels seus Entrenadors. La formació 
es presenta en diferents formats, com les Jornades Tècniques, Conferències, Seminaris, 
Monogràfics i Cursos d’Especialització.

Com a òrgan depenent de la Junta Directiva de l’FCF, eleva a la mateixa les propostes i 
iniciatives que considera convenients de cara a la millora i el foment del futbol català, a 
més d’informar i sotmetre les qüestions que afecten directament als seus afiliats. Pren les 
decisions que corresponen d’acord amb la Reglamentació del Règim Intern, i dona suport i 
cobertura a les necessitats dels Tècnics i Entrenadors.

FÈLIX GIMENO I GARCÉS DIRECTOR DEL CTE

ISRAEL LÓPEZ I FERRE VICE DIRECTOR

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA VOCAL

JESÚS ESTEBAN BORRERO VOCAL

EMILI GIL ORTIZ VOCAL

ALBERT SAMSÓ BESORA VOCAL

SILVIA FERRER GARCÍA VOCAL

ADRIÀ GABERNET BELLMUNT DELEGACIÓ LLEIDA I VOCAL

ÀLEX AVELLANEDA LAGAR DELEGACIÓ GIRONA I VOCAL

JUANJO ROVIRA BERENGUÉ DELEGACIÓ TERRES DE L’EBRE I VOCAL

SANTIAGO JUNCOSA MARTORELL DELEGACIÓ TARRAGONA I VOCAL

JULIÀ GARCÍA JANÉ DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL

AGUSTÍN VACAS ALONSO DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL

OSCAR PERARNAU FIGUERES DELEGACIÓ BARCELONA I VOCAL

JAVIER LATORRE MARTÍNEZ VOCAL

MEMBRES DEL CTE
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|  COMITÈ EN XIFRES

CENS 
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors té un total de 22.729 entrenadors censats, dels quals 18.831 
són Afiliats, que distribuïm de les següents maneres:

HOMES 20.653

DONES      602

HONORÍFICS    1.474

TOTAL   22.729

CENSATS 19.006

TOTAL AFILIATS 15.707

CONTRACTATS  8.011

HONORÍFICS  1.440

CENSADES 408

TOTAL AFILIADES 207

CONTRACTADES 164

HONORÍFIQUES 1

CENSATS 3.723

TOTAL AFILIATS 3.124

CONTRACTATS  1.739

HONORÍFICS        34

CENSADES     195

TOTAL AFILIADES     77

CONTRACTADES      73

HONORÍFIQUES         -

FUTBOL

FUTBOL FEMENÍ

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA FEMENÍ

|  ACTES

PRESENTACIÓ DEL “MONOGRÀFIC - CTE”  
A LES DELEGACIONS DE L’FCF            

 
 

La finalitat d’aquest Monogràfic és la d’informar sobre el funcionament del Comitè i 
resoldre els dubtes dels afiliats. Es desglossa en els següents punts:

•   Reglamentació del CTE i Reglamentació Contractual.

•   Informació sobre la dualitat de Llicències.

•   La figura del Coordinador.

•   Relació entre les Categories de la Competició i les Titulacions requerides.

•   Regulació Jurídica i Contractual.

•   Programa de Formació Continuada.

•   Modificacions en les Titulacions.

Girona  
(14/01/2019)                           

Bages-Berguedà-
Cerdanya         
(06/05/2019)  

Lleida  
(28/01/2019)                            

Baix Llobregat  
(13/05/2019)

Terres de l’Ebre  
(11/02/2019) 
 
Vallès Occidental  
(21/05/2019)                    

Tarragona  
(18/02/2019)                             

Barcelonès  
(27/05/2019)                
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|  ACTES

JORNADA FORMATIVA 
7È DIA DE L’ENTRENADOR  
(16/11/2018)

Aquesta Jornada Formativa, sota el context del futbol 
professional, va presentar les següents ponències:

“L’evolució d’un cos tècnic des del futbol territorial  
al futbol professional” 
Sr. Joan Francesc ‘Rubi’ Ferrer.

“El procés de creixement d’un entrenador” 
Sr. Sergio González.

“El futbol analitzat des d’un context emocional” 
Sr. Mauricio Pochettino. 

PREMIATS 
 7È DIA DE L’ENTRENADOR 
 
 
En el transcurs de l’acte del 7è Dia de l’Entrenador, el Comitè 
Tècnic d’Entrenadors fa un homenatge a aquells entrenadors 
i entrenadores que durant la temporada passada van 
aconseguir èxits esportius tant en les competicions 
catalanes com en les estatals.
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|  FORMACIÓ

Un dels objectius del Comitè Tècnic d’Entrenadors és oferir 
a tots els seus afiliats i afiliades la possibilitat de seguir 
formant-se i actualitzant-se en les noves tendències de les 
temàtiques més rellevants que l’Entrenador necessita per tal 
d’exercir la seva professió.

El Comitè Tècnic d’Entrenadors ofereix diferents formats:

Jornada de Formació  
Es caracteritza per convidar a ponents reconeguts a nivell 
nacional i internacional amb l’objectiu d’aportar les seves 
vivències professionals, aplicades en qualsevol àmbit 
establert pel CTE.

Monogràfics 
Són formacions d’una jornada amb una càrrega horària 
aproximada de 5 hores. Les temàtiques es desenvolupen sobre 
una base de continguts molt específics, propers a la realitat 
del Futbol Base i Futbol Amateur, impartits per docents amb 
experiència en el camp aplicat, els quals desenvolupen els seus 
continguts en base a les vivències pròpies en aquests àmbits.

Passem a detallar els títols:

Factors en l’anàlisi de joc; Futbol Base Femení: Entrenament 
i Programació de continguts; Un model de preparació física; 
Assetjament i Bullying: Recursos per a la gestió de conflictes; 
Talent management: Identificació del talent en el terreny de 
joc; ‘Lidera con cabeza: Claves para gestionar a tu equipo’; 
Scouting y análisis con vídeo; Smartfootball: El futbol basat 
en el cervell; Model de Joc i Metodologia de l’atac directe; 
‘Cómo generar confianza y motivación en tu equipo’; ‘Claves 
de una comunicación efectiva’; ‘¿Por qué mi equipo no está 
funcionando?’; ‘Entiende la nutrición como estrategia clave 
para ganar un partido. Nutrición para entrenadores de fútbol’.
 

 
 
Cursos d’Especialització 
Els cursos d’especialització es caracteritzen per ser una 
formació online, d’una durada aproximada de 3 mesos, que 
ofereixen un contingut específic per aquells entrenadors ja 
formats i que desitgen aprofundir en altres àrees del futbol, 
com poden ser la coordinació o el Futbol Femení.

Especialització en futbol femení i Curs de Coordinador online.
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3.8. ESCOLA D’ENTRENADORS

|       ACTUACIONS 
                                                                                                                                              

• Organització amb el Comitè d’Entrenadors  
durant el Dia de l’Entrenador

•  Realització amb el Comitè d’Entrenadors  
els monogràfics per delegacions 

•  Proves presencials cursos online

•  Jornades i presentacions dels Projectes  
de Coordinador

•  Participació en els grups d’estudi SGS de UEFA

•  Jornades de formació a grup d’Entrenadors de la 
Federació de Futbol d’Israel,  Xina, entrenadors  
de Japó i de Corea.

•  Implantació del Nou Pla d’Estudis UEFA  
(diploma i llicència).

•  Jornades de Formació de Formadors

| FORMACIÓ 

L’Escola d’Entrenadors de l’FCF és l’òrgan, regulat pels 
Estatuts de la Federació, que té com a objecte realitzar 
l’oferta formativa de cursos destinats a totes aquelles 
persones que volen iniciar-se en el futbol, futbol sala i futbol 
platja o que volen augmentar el seu nivell formatiu.

| OFERTA FORMATIVA ESCOLA 
ENTRENADORS 2018-2019

1.  Cursos de Monitor

• Curs de Monitor de Futbol Base (Títol RFEF)

• Curs de Monitor de Futbol Base Nou Pla (Títol RFEF)

• Curs de Monitor de Futbol Sala (Títol RFEF) 

• Curs de Monitor On-line de Futbol Base (Títol FCF) 

2.  Cursos Federatius d’Entrenadors

• Curs Llicència UEFA B

• Curs Avançat d’Entrenador de Futbol 

• Curs Professional d’Entrenador de Futbol 

• Curs Bàsic d’Entrenador de Futbol Platja (Títol RFEF)

• Curs Bàsic d’Especialista en l’Entrenament de Porters 
(Títol RFEF)

 

 
3.  Cicles Formatius de Règim Especial  
 (dependents del Departament d’Ensenyament  
 de la Generalitat)

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu  
en l’Especialitat de Futbol

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu  
en l’Especialitat de F. Sala

• Cicle Formatiu Grau Superior de Tècnic Esportiu  
en l’Especialitat de Futbol

• Cicle Formatiu Grau Superior de Tècnic Esportiu  
en l’Especialitat de F. Sala
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| DADES DELS CURSOS FEDERATIUS ORGANITZATS PER L’ESCOLA D’ENTRENADORS LA TEMPORADA 2018-2019

CURS CURS MONITOR FUTBOL BASE

Nombre total cursos 11*

SEU DEL CURS DELEGACIÓ ALUMNES

ESPARREGUERA DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 27

SABADELL DELEGACIÓ SABADELL 32

JESUÏTES DELEGACIÓ BARCELONÈS 17

PENEDÈS FCF DELEGACIÓ PENEDÈS 16*

SABADELL (UFEC) DELEGACIÓ SABADELL 12

TRINITAT DELEGACIÓ BARCELONÈS 20*

SANT PERE MÀRTIR DELEGACIÓ GIRONA 17*

BREDA DELEGACIÓ GIRONA 17*

REUS DELEGACIÓ TARRAGONA 12

ANOIA DELEGACIÓ DE L’ANOIA 13

FLORIDA C.F. DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 27

TOTAL ALUMNES 210*

CURS LLICÈNCIA UEFA B (1R NIVELL)

Nombre total cursos 15

SEU DEL CURS DELEGACIÓ ALUMNES

AJB CAMP NOU DELEGACIÓ BARCELONÈS 16

SANT VICENÇ MONTALT DELEGACIÓ MARESME 6*

TORREFARRERA DELEGACIÓ LLEIDA 17

ESCOLA ÀGORA DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 16

CORNELLÀ FCF DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 39

GIRONA FCF DELEGACIÓ GIRONA 18

MANRESA DELEGACIÓ BAGES 20

TARRAGONA DELEGACIÓ TARRAGONA 16

BARCELONA ESTIU MATÍ DELEGACIÓ BARCELONA 40*

BARCELONA ESTIU TARDA DELEGACIÓ BARCELONA 40*

PGA GIRONA DELEGACIÓ GIRONA 8

ESCOLA ÀGORA DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 2*

GIRONA ESTIU DELEGACIÓ GIRONA 12

MANRESA ESTIU DELEGACIÓ BAGES 8*

TERRASSA DELEGACIÓ TERRASSA 2*

TOTAL ALUMNES 260*

CURS MONITOR FUTBOL ONLINE

Nombre total cursos 5

PERÍODE ALUMNES

 PRIMER TRIMESTRE  (17/09/2018 AL 9/12/2018) 191

 INTENSIU NADAL (17/12/2018 AL 18/01/2019) 69

SEGON TRIMESTRE (21/01/2019 AL 25/03/2019) 78

 TERCER TRIMESTRE (08/04/2019 AL 23/06/2019) 112

 INTENSIU ESTIU (03/07/2019 AL 1/09/2019) 155*

TOTAL ALUMNES 605*

 *Dades temporals de cursos d’estiu amb la matrícula oberta.
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CURS 1r NIVELL ACADÈMIC  

Nombre total cursos

CENTRE DEMARCACIÓ CURSOS ALUMNES

IES ESCOLA DEL TREBALL BARCELONA 1 32

ESCOLA TÚRBULA SANT ADRIÀ DEL BESÓS 1 39

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 2 55

IES MILÀ I FONTANALS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1 22

IES ALEXANDRE SATORRRAS MATARÓ 1 32

IES QUERCUS SANT JOAN VILATORRADA 1 16

IES VIC VIC 1 10

IES PERE ALSIUS BANYOLES 1 34

IES ROCAGROSSA LLORET DE MAR 1 14

IES JOAN ORÓ LLEIDA 1 31

EFTE LA CAPARRELLA LLEIDA 1 11

INSTITUT TEC. AMPOSTA AMPOSTA 1 22

IES CAL·LIPOLIS TARRAGONA 2 69

TOTAL ALUMNES 387

CURS AVANÇAT D’ENTRENADOR  DE FUTBOL    
(requisit per l’obtenció UEFA A)

Nombre total cursos 7*

SEU DEL CURS DEMARCACIÓ ALUMNES

CORNELLÀ FCF ESTIU DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 11*

SABADELL FCF ESTIU DELEGACIÓ SABADELL 11*

TORREFARRERA DELEGACIÓ LLEIDA 15

CORNELLÀ FCF DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 30

VILAFRANCA ESTIU DELEGACIÓ PENEDÈS GARRAF 3*

MANRESA FCF DELEGACIÓ DEL BAGES 16

TERRES DE L’EBRE FCF DELEGACIÓ TERRES DE L’EBRE 19

ÀGORA DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT 1*

TOTAL ALUMNES 106*

CURS 3r NIVELL - ENTRENADOR NACIONAL           
(requisit per l’obtenció UEFA PRO)

Nombre total cursos 2

SEU DEL CURS DEMARCACIÓ ALUMNES

CORNELLÀ INTENSIU ESTIU DELEGACIÓ  BAIX LLOBREGAT 35*

TARRAGONA DELEGACIÓ TARRAGONA 30*

TOTAL ALUMNES 65*

| ACTUACIONS EN ELS CICLES FORMATIUS  
DE RÈGIM ESPECIAL EN L’ESPECIALITAT DE FUTBOL

A través del conveni amb el Departament d’Ensenyament i amb nombrosos centres privats, 
l’Escola d’Entrenadors de l’FCF ha intervingut en l’organització i realització de la part específica 
de les formacions acadèmiques dels cicles formatius de règim especial de futbol, en els seus dos 
graus, mitjà i superior.  Aquest conveni s’ha dut a terme en els centres descrits a continuació.
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CURS 2n NIVELL ACADÈMIC

Nombre total cursos

CENTRE DEMARCACIÓ CURSOS ALUMNES

IES ESCOLA DEL TREBALL BARCELONA 1 32

ESCOLA TÚRBULA SANT ADRIÀ DEL BESÓS 1 39

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 2 55

IES MILÀ I FONTANALS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1 16

IES ALEXANDRE SATORRAS MATARÓ 1 32

IES QUERCUS SANT JOAN VILATORRADA 1 16

IES ROCAGROSSA LLORET DE MAR 1 14

IES PERE ALSIUS BANYOLES 1 26

IES JOAN ORÓ LLEIDA 1 21

EFTE LA CAPARRELLA LLEIDA 1 7

INSTITUT TEC. AMPOSTA AMPOSTA 1 14

IES CAL·LÍPOLIS TARRAGONA 2 44

TOTAL ALUMNES 316

CURS 3r NIVELL ACADÈMIC

Nombre total cursos

CENTRE DEMARCACIÓ ALUMNES

IES CAL·LÍPOLIS TARRAGONA 7

IES CAR SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 19

TOTAL ALUMNES 26

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

TIPOLOGIA CURSOS ALUMNES

ENTRENADOR DE PORTERS 2 28*

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ CTE 1 11

CURSOS COORDINADOR 4 163

MONOGRÀFICS 8 45

FORMACIÓ DELEGACIONS CTE 5 166

TOTAL ALUMNES 413*

| FORMACIÓ CONJUNTA AMB EL CTE
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EVOLUCIÓ CURSOS I ALUMNES ESCOLA ENTRENADORS

TEMPORADA CURSOS ALUMNES

2010-2011 92 2.086

2011-2012 102 2.487

2012-2013 132 3.688

2013-2014 207 5.513

2014-2015* 123 3.387

LA DIFERÈNCIA AMB LA 13-14 ÉS PELS CURSOS A DELEGATS 123 3.387

2015-2016 119 3.569

2016-2017 113 3.061

2017-2018 91 2.373

2018-2019 92 2.388

CURS ACADÈMIC 2018-2019

CURSOS ALUMNES

CURSOS DE MONITOR PRESENCIALS 11 210

CURSOS DE MONITOR ON-LINE 5 605

LLICÈNCIA UEFA B  15 260

CURS AVANÇAT D’ENTRENADOR 8 106

CURS PROFESSIONAL D’ENTRENADOR 2 65

CURS 1er NIVELL ACADÈMIC 15 387

CURS 2on NIVELL ACADÈMIC 14 316

GRAU SUPERIOR 3er NIVELL ACADÈMIC 2 26

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 20 413

TOTALS 92 2.388

| NOUS PROJECTES FORMATIUS

| NOU ITINERARI DE FORMACIÓ

• Implantar el curs de COACHING ESPORTIU
• Manual de Delegats
• Implantació del curs d’Anàlisi Tàctic i Scouting
• Actualització de la pàgina Web de Formació
• Implantació de la Nova Plataforma de Formació de l’RFEF
• Projectar la formació per a directius.
• Realitzar projectes de formació amb Federacions Internacionals

En l’Escola d’Entrenadors estem implantant la formació UEFA.  

Com a novetat, a partir de la temporada 2019-2020, podem destacar que serà obligatori 
disposar del Nacional C (monitor) per poder accedir a la Llicència UEFA B (1r nivell).

NÚMEROS GLOBALS 2018-2019

NÚMERO TOTAL DE CURSOS NÚMERO TOTAL D’ALUMNES

92 2.388

| DADES GLOBALS DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019

En base a la modalitat principal del Futbol i a les diferents disciplines que regula l’FCF com 
són el Futbol Sala i el Futbol Platja, i totes aquelles actuacions derivades de la pròpia activitat 
organitzativa, l’Escola d’Entrenadors actua com a fil conductor per tal de regular un pla de 
formació que reculli tots aquests àmbits.

Com a resum en dades absolutes pel que fa a aquestes actuacions formatives de la Federació 
Catalana de Futbol dins dels diferents cursos i àmbits, realitzades tant per l’Escola d’Entrenadors, 
el Comitè d’Entrenadors i per les pròpies delegacions, es deriven les següents dades totals:
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3.9. FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE FUTBOL

Una temporada més, la Fundació Catalana de Futbol ha centrat 
el seus esforços econòmics i humans en ajudar els col·lectius 
més vulnerables de la nostra societat.  

A través de programes i projectes específics, la Fundació Catalana 
de Futbol converteix el futbol en motor, pretext o fins i tot en 
excusa per portar a terme iniciatives solidàries i benèfiques que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats. Una responsabilitat que 
comparteix amb la mateixa FCF fent arribar el futbol a tots aquells 
jugadors i jugadores amb dificultats d’accedir-hi. 
 
Aquesta tasca es materialitza en diferents programes i 
col·laboracions on el futbol juga el seu paper més solidari i que 
durant aquesta temporada s’ha concretat en:
 
 

| BEQUES “FUTBOL PER TOTHOM” 
 
la prioritat de la Fundació Catalana  de Futbol és fer possible 
que infants en risc d’exclusió social i gran vulnerabilitat 
econòmica puguin jugar a futbol en igualtat de condicions. 
Gràcies a la col·laboració de clubs, Serveis Socials, la DGAIA 
i centres tutelats per la Generalitat, la Fundació ha pogut 
detectar aquells jugadors i jugadores en situació vulnerable. 
I ha fet possible que 350 infants sense recursos hagin pogut 
jugar a futbol aquesta temporada. Les beques concedides per 
la Fundació de l’FCF han cobert les quotes de la Mutualitat 
Catalana de Futbolistes i afiliació al Portal del Federat, 
imprescindibles per poder jugar en les competicions de l’FCF.  
 

| PARTITS I TORNEJOS BENÈFICS
 
la Fundació de l’FCF ha subvencionat aquesta temporada 
gairebé 80 partits i tornejos de caire solidari, benèfic o social. 
Amb aquest programa s’aconsegueix abaratir els costos dels 
arbitratges per aquells clubs que organitzen activitats amb 
finalitats benèfiques. D’aquesta manera, i gràcies a la iniciativa 
de molts clubs, s’ha pogut recollir fons per a La Marató de TV3, 
per l’Hospital Sant Joan de Déu i la investigació del càncer 
infantil o per a l’estudi de les malalties minoritàries. S’han fet 
recollides de material escolar i esportiu, així com de joguines 
noves i aliments per a famílies amb gran vulnerabilitat social. I 
també s’ha promocionat el futbol adaptat, entre moltes altres 
iniciatives. Un fet que demostra la gran implicació del món del 
futbol català amb les causes solidàries.  

  | PREMIS SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ
 
Per tercer any, la Fundació Catalana de Futbol ha reconegut 
les iniciatives benèfiques i activitats solidàries promogudes 
des dels clubs federats a l’FCF. Així com els valors ètics que 
s’impulsen des del mateix futbol català. Els III Premis Solidaris 
de la Fundació de l’FCF han comptat amb la col·laboració de la 
Comissió d’Ètica Esportiva de l’FCF i han tingut lloc el 26 de març 
de 2019 a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Una nit emotiva 
i plena de reconeixements que s’ha convertit en un homenatge 
a jugadors i jugadores, tècnics, clubs i àrbitres que ajuden els 
col·lectius més vulnerables a través del futbol. Des d’accions 
personals a activitats conjuntes, els III  Premis Solidaris de la 
Fundació de l’FCF han tornat a ser un gran exemple de tota la 
solidaritat del futbol català cap als col·lectius més febles. Una 
mostra més de com n’és de gran el futbol català en competició, 
però, sobretot, en la seva vessant més humana. 
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| III ENFUTBOLA’T: EL TORNEIG D’ALTRES  
 CAPACITATS DE LA FUNDACIÓ DE L’FCF
 
Aquesta temporada, la Fundació Catalana de Futbol ha celebrat 
el seu III “Enfutbola’t. Futbol per Tothom”, el torneig anual de 
futbol que reuneix a més de 500 jugadors i jugadores amb algun 
tipus de minusvalidesa i que, enguany, ha tingut lloc el 16 de juny 
de 2019 al camp municipal de Cornellà de Llobregat i al Complex 
Esportiu Llobregat de la mateixa localitat, amb la col·laboració 
de la Fundació Unió Esportiva Cornellà. Amb aquest torneig, 
la Fundació Catalana de Futbol vol reivindicar el futbol que es 
juga fora de les lligues convencionals, a la vegada que es promou 
la pràctica del futbol en jugadors i jugadores amb capacitats 
físiques i intel·lectuals diferents. Amb la gran participació 
d’equips “special” de clubs federats a l’FCF a la tercera edició 
de l’”Enfutbola’t” s’ha constatat, un any més, l’augment d’equips 
d’altres capacitats. Un exemple més de la sensibilitat del futbol 
català cap a aquesta modalitat esportiva. 

| CAMPUS SOLIDARI D’ESTIU  
 DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
 
Fer possible que infants en risc d’exclusió social també puguin 
gaudir d’un campus d’estiu. Aquest és l’objectiu del Campus 
Solidari d’Estiu de la Fundació Catalana de Futbol, dirigit a 
nens i nenes d’entre 6 i 16 anys i pertanyents al programa 
de pobresa extrema de Creu Roja. Un campus que té lloc 
la primera quinzena de juliol i que utilitza el futbol com a 
pretext per treballar la cohesió social, el foment dels valors 
i la convivència. El Campus Solidari d’Estiu, però, té un altre 
objectiu aparentment no visible: garantir que aquests infants 
facin, com a mínim, tres àpats diaris durant la seva estada, a la 
vegada que es fa un seguiment i control dels hàbits saludables 
i d’higiene. Sens dubte, un dels problemes més destacats de 
les famílies amb vulnerabilitat econòmica severa. El Campus 
Solidari d’Estiu també assegura que tots els participants 
comptin amb l’equipament adequat per als entrenaments 
i jocs, calçat correcte per a la pràctica del futbol, així com 
sortides i excursions fora del terreny de joc. Tot perquè 
aquests infants gaudeixin d’un estiu ple d’activitats i diversió.

| COL·LABORACIONS DE LA FUNDACIÓ   
 CATALANA DE FUTBOL AMB ENTITATS  
 SOCIALS CATALANES 
 
La Fundació Catalana de Futbol té diferents convenis de 
col·laboració amb entitats socials que treballen per a la 
inclusió social de col·lectius amb gran fragilitat social. Aquesta 
col·laboració es concreta amb programes on el futbol és un 
altra vegada un pretext per portar a terme projectes d’inclusió 
social. Entitats com Creu Roja, la Federació Esportiva Catalana 
de Paràlisi Cerebral, la Federació d’Esports per a Cecs o 
Centres Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya són 
només alguns exemples en què la col·laboració de la Fundació 
de l’FCF ajuda a portar a terme activitats específiques de 
futbol en persones vulnerables. 

Les més de 150 activitats benèfiques que ha portat a terme 
aquesta temporada la Fundació Catalana de Futbol no serien 
possibles sense la col·laboració i ajuda de les donacions que 
rep la Fundació de l’FCF. Des d’aquí, el més sincer agraïment 
a totes aquelles persones i entitats que fan que la tasca 
social de la Fundació de l’FCF sigui una realitat temporada 
darrere temporada. Gràcies per la confiança i el recolzament. 
I gràcies al Patronat de la Fundació Catalana de Futbol pel 
seu compromís de fer possible que el futbol sigui també una 
manera de fomentar la solidaritat cap a aquelles persones que 
més ho necessiten. 
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3.10. COMITÈS DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA

| RESUM ACTIVITAT COMITÈS DISCIPLINARIS

Els Comitès disciplinaris en l’àmbit de l’FCF s’estructuren  
de la següent manera:

De primera instància:

Jutge Únic de Competició de Tercera Divisió estatal  
i Juvenil Nacional

Jutge Únic de Competició de Tercera Divisió estatal i Juvenil 
Nacional de futbol sala

Comitè de Competició de Primera, Segona i Tercera Catalana

Comitè de Competició de Quarta Catalana

Comitè de Competició de Futbol Base i Femení

Comitè de Competició de Futbol Sala

Comitè de Competició de Futbol Territorial de Girona

Comitè de Competició de Futbol Base i Femení de Girona

Comitè de Competició de Lleida

Jutge Únic de Competició Territorial de Futbol Sala de Lleida

Comitè de Competició de Tarragona

Jutge Únic de Competició Territorial de Futbol  
Sala de Tarragona

Comitè de Competició de Terres de l’Ebre

Comitè de Disciplina Arbitral de Futbol i de Futbol Sala

 
De segona instància:

Comitè d'Apel·lació

Els Comitès Disciplinaris estan integrats per 57 juristes  
i 15 secretaris.

Per part dels Comitès de Competició de primera instància  
s’han tramitat més de 127.000 accions disciplinàries.

Per part del Comitè de Disciplina Arbitral s’han tramitat 125 
expedients.

Per part del Comitè d’Apel·lació s’han tramitat 520 recursos, 
amb una estimació aproximada del 25%, i, per tant, confirmant-
se la resolució dels Comitès de Competició de primera instància 
en la resta de casos.

Els clubs han formulat recurs al Tribunal Català de l’Esport  
en 32 expedients, dels quals s’han estimat un 20%.

| RESUM D’ACTIVITATS DEL COMITÈ     
         D’OBSERVADORS FEDERATIUS
 
El Comitè d’observadors Federatius està format per 70 membres. 
Aquesta temporada ha quedat integrat al Comitè Tècnic 
d'Àrbitres. Això ha permès incrementar la plantilla i el nombre 
de partits als quals es fa seguiment. Els membres d’aquest nou 
Cos d’observadors, així mateix, es beneficiaran de les jornades de 
formació que imparteix el CTA, amb la qual cosa es mantindran al 
dia de les últimes modificacions Reglamentàries.

En el transcurs de l’actual temporada 2018-2019 el Comitè 
d’Observadors federatius ha efectuat les actuacions detallades 
a continuació:

Assistències a partits de futbol: 581
Assistències a Assemblees Generals de Clubs: 5
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3.11. COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF (CEEiLLcV) està composta per 
quatre subcomissions: Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita contra la violència, 
Subcomissió de xarxes socials i la Subcomissió d’instrucció d’expedients.

Fins al mes de maig, la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF havia tramitat 
un total de 90 expedients. La previsió d’expedients resolts durant la temporada 2018-2019 se situa 
al voltant dels 100-110 expedients, aproximadament. 

Segons la seva naturalesa, aquests expedients es distribueixen de la següent forma:

| CLASSIFICACIÓ DELS 74 EXPEDIENTS DE LES SUBCOMISSIONS   
D’ÈTICA ESPORTIVA I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA I D’INSTRUCCIÓ 
D’EXPEDIENTS

Instrucció Expedients

Subcomissió ÈTICA

Subcomissió ANTIVIOLÈNCIA

Subcomissió INSTR. EXPED.

Subcomissió XARXES SOCIALS 16

28

2

44

18%

31%

2%

49%

4

5

2

9

45

4

21

3

2

Futbol Sala

4 CAT

Futbol Femení

3 CAT

Futbol Base

2 CAT

Territorial

1 CAT

Nacional

EXPEDIENTS TRAMITATS

Instrucció 
Expedients

Xarxes  
Socials

Ètica  
Esportiva

Lluita contra  
la Violència

GRÀFICA DELS EXPEDIENTS DE FUTBOL TERRITORIAL  
DESGLOSSATS PER CATEGORIES
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Expedients Femení i Futbol Base Masculí Expedients Xarxes Socials

2

1

8

6

10

10

10

Femení

Prebenjamí

Benjamí

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

3

2

2

6

3

Altres

Jugadors

Clubs

Àrbitres

FCF

GRÀFICA DELS EXPEDIENTS DE FUTBOL BASE  
DESGLOSSATS PER CATEGORIES

CLASSIFICACIÓ: SEGONS TIPOLOGIA DELS INCIDENTS

| CLASSIFICACIÓ DELS 16 EXPEDIENTS DE LA SUBCOMISSIÓ   
 XARXES SOCIALS, SEGONS EL DESTINATARI DELS COMENTARIS   
 DELS MISSATGES

A la gràfica següent es troben desglossats els expedients incoats per la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita contra la Violència, segons la seva temàtica:

8%
16%

22%

22%

32%

Pirotècnia

Insults  
masclistes/ 

xenòfobs

Incidents entre: 
jugadors, 

entrenadors  
o públic.

Incidents  
greus públic

Incidents  
contra àrbitres
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| REUNIONS

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència   
s’ha reunit:

REUNIONS PLENÀRIES 
7 ocasions
 
REUNIONS DELEGADA 
5 ocasions

-  Durant aquests nou mesos de competició s’han realitzat  
3 COMPAREIXENCES derivades dels expedients tramitats.

-  Els membres de la CEE han realitzat 2 INTERVENCIONS 
presencials per comprovar que els acords i les mesures 
adoptades és compleixin.

-  El cos de Mossos d’Esquadra ha hagut d’intervenir en 17  
dels partits en els que s’ha obert expedient per la Comissió.

-  La CEEiLLcV ha traslladat requeriment al cos 
d’Observadors Federatius per efectuar el seguiment  
d’11 equips.

-  L'FCF ha interposat dues denúncies davant la Direcció 
General d'Administració de Seguretat per infraccions  
de la Llei de l'Esport.

| ACTIVITATS COMISSIÓ ÈTICA  
I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

1. Participació de l’FCF al V Congrés Internacional “Sport 
And Global Governance” celebrat a la Facultat de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El responsable 
de la Comissió, Francesc Bartoll, ha exposat la ponència 
“El paper de la Comissió d’Ètica Esportiva per disminuir 
actuacions violentes en els partits de futbol catalans”. 
Per la seva part, el responsable de la Subcomissió de Lluita 
contra la Violència de l’FCF, Miquel Novell, s’ha encarregat 
d’exposar la ponència “L’erradicació de la violència en el 
futbol per part de la Federació Catalana de Futbol”. 

 

2. La Federació Catalana de Futbol ha estat present en una 
jornada per erradicar la violència en el futbol. El director 
de Comitès i de l’Àrea de Compliment Normatiu de l’FCF, 
Javier Latorre, i l’àrbitra del CTA de l’FCF Ainara Acevedo 
han participat com a ponents en la jornada organitzada per 
part de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

3. L’FCF present a la Jornada “Nous reptes de l’Esport 
Femení”. La Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, presidida per 
José María Gay de Liébana, ha organitzat la Jornada, amb 
la presència de la Presidenta del Consejo Superior de 
Deportes, María José Rienda.

4. Trobada institucional entre l’FCF i els Mossos d’Esquadra. 
La seu central de la Federació Catalana de Futbol ha acollit la 
trobada Institucional entre l’FCF i els Mossos d’Esquadra, en 
motiu de la col·laboració habitual entre les dues institucions, 
amb l’objectiu de potenciar aquesta relació i d’oferir ajuda i 
suport als clubs en la prevenció d’incidents de públic.
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5. La Sala de Juntes de la seu central de la Federació Catalana 
de Futbol ha acollit la presentació dels programes: “El 
semàfor dels valors” i “Juga Verd Play!” del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat (CEBLLOB), respectivament, als 
membres de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la 
Violència de l’FCF.

6. Projecció del documental  “26 de abril. Play Again” a la 
sala d’actes de la seu central de la Federació Catalana. 
Aquest documental de conscienciació social cap al bon 
comportament a l’esport, explica la història d’en Raúl 
Sánchez, membre de la Comissió d’Ètica,  i com va canviar la 
seva vida després de l’agressió que va patir durant un partit 
de futbol de veterans i que el va deixar tetraplègic.

| PARTICIPACIÓ EN LA TERCERA  
EDICIÓ DELS PREMIS SOLIDARIS  
DE LA FUNDACIÓ DE L’FCF  

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha estat l’escenari escollit 
per albergar la tercera edició dels Premis Solidaris de 
la Fundació de l’FCF. La Comissió d’Ètica Esportiva ha 
participat amb el premi a l’Ètica Esportiva, que enguany 
s’ha lliurat als pares, mares i entrenadors del Benjamí ‘C’ de 
la UD Viladecans per promoure una iniciativa que fomenta 
l’esportivitat dins i fora del camp.

| ACTIVITATS

1. El dia 30 de gener de 2019, a la seu central de la Federació 
Catalana de Futbol, ha tingut lloc la reunió formativa de 
tots els Comitès i Comissions federatives relacionats amb 
la disciplina esportiva.

2. L’FCF ha participat amb la ponència “Les federacions 
esportives, amb aplicació al cas de la Federació Catalana 
de Futbol” impartida pel director de l’Àrea de Compliment 
Normatiu de l’FCF, Javier Latorre, en el decurs de les jornades 
del 26 i 27 de setembre de 2018, sobre dret esportiu, 
que s’han celebrat a la Universitat de Barcelona (UB) en 
col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) i el Centre 
d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques 
(CIGAP) sobre “Qüestions actuals de Dret Esportiu”.

ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU.  
COMISSIÓ DE FORMACIÓ  
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3.12. COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE

Fins al mes de maig, la Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF ha tramitat un total  
de 43 expedients.

| EXPEDIENTS DE MEDIACIÓ

• La Comissió de Mediació i Arbitratge ha tramitat 43 sol·licituds de mediació esportiva.

 En 10 casos, les dues parts han acceptat iniciar un procediment de mediació federativa.  
En tots ells, s’ha aconseguit la resolució del conflicte.

 Per contra, de les 33 sol·licituds restants, no s’ha pogut arribar a una solució, ja que en tots ells 
la part a la que es convidava a participar en la mediació no ha donat cap resposta o s’ha negat 
expressament a participar.

• Durant la temporada 2018-2019, en tots els casos en què les parts han acudit voluntàriament 
a un procediment de mediació s’ha arribat a un ACORD entre les mateixes, el que demostra 
l’eficàcia d’aquest servei federatiu de resolució extrajudicial de conflictes. 

2

2

39

Altres

Deute  
econòmic

Petició baixa 
federativa

GRÀFICA DELS EXPEDIENTS QUE HAN ESTAT TRAMITATS  
A LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE DESGLOSSATS PER CONCEPTE

GRÀFICA DELS EXPEDIENTS TRAMITATS A MEDIACIÓ DESGLOSSATS SEGONS 
LA CATEGORIA DELS SOL·LICITANTS: (EN EL CAS DE MENORS, SÓN ELS SEUS 
REPRESENTANTS LEGALS QUI FORMULEN LA PETICIÓ).

2

3

1

5

9

5

3

13

2

Tècnics

Femení

Prebenjamí

Benjamí

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Amateur
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| ACTIVITATS

• A la Sala de Conferències de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats 
de Lleida, el 21 de febrer de 2019 s’ha celebrat la VI Jornada 
de Dret Esportiu “Cap a les Noves Lleis de l’Esport”. El 
director de l’Àrea de Compliment Normatiu de l’FCF, Javier 
Latorre, ha impartit la ponència “Mecanismes alternatius 
de la resolució de conflictes en les noves lleis de l’esport”.

• La Federació Catalana de Futbol ha estat present en la  
I Jornada sobre “resolució de conflictes en l’esport”, que ha 
tingut lloc el 7 de març de 2019 a la seu de l’Institut Superior 
de Dret i Economia a Barcelona.  Han participat en la 
jornada, com a ponents, el director de l’Àrea de Compliment 
Normatiu, Javier Latorre, el coordinador de la Subcomissió 
d’Ètica, José Luis Pérez Triviño, i Marian Avedillo, membre de 
la Comissió de Mediació de l’FCF. 

Dels 64 expedients oberts, 61 han tingut com a motiu de 
la seva reclamació la petició de cancel·lació de la llicència, 
que significa quasi bé el total de les reclamacions. La resta 
d’expedients (3), tenen com a objecte assumptes relatius a la 
reclamació de quantitats econòmiques.

| RESUM D’ACTIVITATS  
DEL COMITÈ JURISDICCIONAL

COMITÈ JURISDICCIONAL

NOMBRE D’EXPEDIENTS

EXPEDIENTS OBERTS 64

RESOLTS 62

TRASLLADATS AL CJ DE LA RFEF 2

RECLAMANTS (PER CATEGORIES) 
En el cas de menors d’edat, la reclamació l’han 
presentat els seus representants legals.

TÈCNICS 3

AFICIONAT 13

JUVENIL 16

CADET 8

INFANTIL 7

ALEVÍ 8

BENJAMÍ 7

FEMENÍ 2

RESOLUCIONS COMITÈ JURISDICCIONAL

ESTIMAR SOL·LICITUD 11

DESESTIMAR SOL·LICITUD 31

ARXIVAR / ARRIBEN ACORD 19

INADMETRE A TRÀMIT 1

TRASLLAT CJ DE LA RFEF 2
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3.13. CAMPANYES DE L’FCF

Durant la temporada 2011-2012, els diferents Comitès de 
Competició que pertanyen a l’FCF alerten que el nombre 
d’incidents creix als partits. Veient la situació, la Junta Directiva 
decideix promoure els valors i el fair play en diferents 
campanyes. D’aquesta manera, la temporada 2013-2014, neix 
la campanya ‘Respecteu la nostra il·lusió’, emmarcada dins la 
primera iniciativa que es va dur a terme, ‘Joc Net’.

La finalitat d’aquesta mesura és acabar amb la violència física i 
verbal en el futbol i futbol sala, fomentar el joc net, la resolució 
de conflictes, el treball en equip i els hàbits de vida saludables. En 
definitiva, minimitzar els incidents als camps de futbol i pavellons.

 
En què consisteix la campanya?

‘Respecte’ va suposar un salt de qualitat i d’ambició  envers a 
Joc Net, ja que anava i va molt més enllà. Aquesta campanya 
no busca un canvi puntual, sinó que pretén canviar la manera 
com entenem l’esport. Promou les conductes desitjables en 
un terreny de joc i, per primera vegada, també es dirigeix als 
pares i mares dels jugadors. Sense saber-ho, ells també poden 
fer que el futbol no sigui divertit o educatiu. Els resultats han 
estat notables i s’ha decidit convertir ‘Respecte’ en la campanya 
paraigües de totes les que vindran en els següents anys.

És a dir, totes les campanyes estan englobades dins del lema 
‘RESPECTE’, valor primordial que impulsa l’FCF. Si mostrem 
respecte al rival, a l’àrbitre, al públic, als entrenadors, als pares/
mares,... tots tindrem un futbol i un futbol sala més nets i lliures 
de males praxis.

Elements que en formen part:

- Bandera: els capitans/es de futbol i futbol sala de base 
de Catalunya ensenyen la bandera abans de començar els 
partits. La bandera es mostra al públic en el moment de la 
formació d’ambdós equips, acompanyats per cadascun dels 
entrenadors/es i del conjunt arbitral, just abans de fer la 
salutació inicial.

- Salutació final: a la finalització del partit els jugadors i 
jugadores també s’han de donar la mà amb l’equip contrari, 
al mig del camp i acompanyats de l’àrbitre, de la mateixa 
manera que ho fan abans de començar el partit. 

- Decàleg: la campanya està reforçada amb un decàleg de 
‘normes’ per aconseguir que els joves jugadors i jugadores 
puguin gaudir jugant a futbol. Aquestes són:

1. Animeu-nos.

2. Recordeu que el futbol i el futbol sala només són un 
esport.

3. Deixeu que sigui l’entrenador qui doni les instruccions,  
és ell qui dirigeix l’equip.

4. Respecteu les decisions de l’àrbitre.

5. Faltant al respecte a l’equip contrari també ens el falteu  
a nosaltres.

6. No ens alliçoneu sobre els errors que hem comès durant  
el partit.

7. Deixeu-nos gaudir del partit.

8. Juguem per divertir-nos, difícilment serem els propers 
cracks del futbol o del futbol sala.

9. El futbol i el futbol sala ens agraden. No ens traieu les 
ganes de practicar-lo.

10. Per un futbol i un futbol sala millors, practiquem Joc Net.

- Logotip vestimenta arbitral: el logotip de ‘Joc Net’ i 
‘Respecte’ està visible a les samarretes dels àrbitres.
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Respecte  
i Joc Net

ANUNCI 

https://www.youtube.com/watch?v=kfn7jeoVpL0&t=6s
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Durant la temporada 2015-2016, la Federació Catalana de 
Futbol promou la campanya d’Antiviolència. Sota el lema ‘Prou 
violència al futbol’, tots els equips de futbol i futbol sala de 
Catalunya surten al terreny de joc ensenyant una bandera negra 
amb el corresponent lema amb l’objectiu de reclamar a tot 
l’entorn d’aquest esport el màxim respecte.

 

En què consisteix la campanya?

Pretén erradicar les conductes incíviques, com ara la 
discriminació per motius de sexe, de raça o insults, als camps de 
futbol i pavellons de futbol sala. 
 
 

Elements que en formen part:

- Aquesta campanya no només consisteix en lluir la bandera, 
sinó que també va acompanyada de la implantació d’un nou 
Codi Ètic federatiu que es va subscriure per majoria absoluta 
en l’Assemblea General Ordinària de l’FCF de l’any 2015. 
Els encarregats de portar la bandera a cada partit són els 
àrbitres, no els clubs.

- El Codi Ètic és un document que pretén aconseguir el foment 
del respecte entre totes aquelles persones relacionades 
amb les competicions federades, la disminució de conductes 
violentes o incíviques relacionades amb la pràctica esportiva 
i garantir el joc net en la competició. 

- La regulació del Codi Ètic de l’FCF té com a objectiu 
fonamental que en la pràctica esportiva prevalgui l’ètica, els 
bons costums i els valors de respecte, rectitud, compromís, 
lleialtat i objectivitat.
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Prou violència  
al futbol

ANUNCI 

https://www.youtube.com/watch?v=tazs_9QSmDM
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En el curs 2015-2016, la Junta Directiva de la Federació Catalana 
de Futbol va decidir que a partir del mes de febrer de 2017 
s’activaria un protocol d’antiviolència per erradicar la violència 
verbal que té lloc a les graderies dels camps de futbol i en els 
pavellons de futbol sala de tot Catalunya. Aquesta campanya 
s’anomena ‘Zero insults a la grada!’ i ha tingut una durada de 
dos anys, fins a la temporada 2016-2017. 
 
 
En què consisteix la campanya?

Proposa erradicar els insults que profereix la graderia als 
diferents col·lectius que participen en un partit de futbol o 
futbol sala de Catalunya. D’aquesta manera, es pretén respectar 
a totes les persones i estaments, i protegir-los de qualsevol 
agressió verbal.  

La finalitat és explicar quins són els efectes d’insultar els 
jugadors des de la graderia. A través de l’experiència de joves 
futbolistes s’ha posat de manifest com són de nocius els 
insults. Amb aquesta iniciativa s’ha incidit en animar de manera 
respectuosa, ja que sempre és millor animar que no pas criticar.

Elements que en formen part:

- Sortida fair play d’ambdós equips amb el conjunt arbitral 
mostrant la bandera ‘Prou violència al futbol’.

- Aturar el partit fins a tres vegades quan el públic profereixi 
insults o amenaces. A partir del quart avís, l’àrbitre té 
potestat per suspendre el duel.

- La salutació al final del partit entre jugadors, entrenadors, 
delegats i àrbitres. 
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Zero insults  
grades

ANUNCI 

https://www.youtube.com/watch?v=2_SZhUB_Mh4&t=70s
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Per la temporada 2017-2018, la Federació Catalana de Futbol 
ha impulsat la campanya ‘Zero insults a les xarxes!’, seguint 
la línia de ‘Zero insults a les grades!’, per tal de conscienciar a la 
gent de la perillositat que tenen les xarxes socials si s’utilitzen 
per insultar o amenaçar a d’altres.

 

En què consisteix la campanya?

Pretén erradicar els insults que es produeixen a les xarxes 
socials i internet. En aquest sentit, l’FCF ha creat un Comitè 
de Competició específic per controlar les publicacions 
que es realitzen sobre els partits, amb la possible aparició 
d’amenaces o insults.

Elements que en formen part:

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana 
de Futbol del 2017 ha aprovat la creació de la Subcomissió 
de Xarxes Socials, enquadrada dins de la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita contra la Violència, i que s’encarrega 
d’analitzar i valorar els comentaris o manifestacions efectuats 
per federats i integrants dels clubs en les diferents xarxes 
socials i serveis de missatgeria, com poden ser Facebook o 
Twitter. A través d’aquesta anàlisi, la Subcomissió determina si 
les intervencions en xarxes socials poden comportar infraccions 
de la normativa vigent. En aquest cas, en dona trasllat als 
Comitès de Competició corresponents perquè procedeixin a 
obrir expedient disciplinari i, si s’escau, apliquin les sancions que 
pertoquin als autors d’aquestes.
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La Secretaria General de l’Esport, juntament amb la Federació 
Catalana de Futbol i les quatre Diputacions, impulsen la 
temporada 2016-2017 un programa pioner a l’esport català, 
anomenat ‘+KESPORT!’, per reforçar, orientar i ajudar 
pedagògicament els entrenadors de jugadors i jugadores de 
6 a 12 anys en l’àmbit de la gestió d’emocions i sentiments, el 
tractament de la igualtat de gènere i la resolució de conflictes. 
La intenció també és promocionar hàbits saludables d’activitat 
física i alimentació.

Aquest programa inèdit pretén desenvolupar un seguit 
d’activitats complementàries i no invasives en la dinàmica 
diària de 72 clubs, tots ells escollits i valorats pel seu esforç 
en mantenir i potenciar el futbol base, complint així una tasca 
social indispensable en l’educació no formal dels jugadors i 
jugadores d’aquesta edat.

En què consisteix la campanya?

Una quinzena de coaches especialitzats s’han posat a treballar 
estretament amb uns 800 entrenadors, aproximadament, 
de gairebé 450 equips per a que 5.000 jugadors i jugadores 
millorin i aprenguin amb un total de 10 habilitats per la vida que 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va definir el 1993 com 
a resultat d’analitzar els canvis socials, culturals i familiars. 
L’OMS va concloure la necessitat d’un aprenentatge d’habilitats 
interpersonals, cognitives i de gestió d’emocions més enllà del 
cercle familiar.

‘+KESPORT!’ desenvolupa les deu habilitats per la vida 
identificades per l’OMS, i n’ha afegit una més de treball en equip 
perquè fossin onze, tantes com jugadors té un equip de futbol. 
Aquestes són:

1.  Autoconeixement: Conèixer-se a un mateix.

2.  Empatia: Saber posar-se al lloc dels altres.

3.  Relacions interpersonals: Com ens relacionem amb els altres.

4.  Comunicació assertiva: Dir el que es vol dir, però ben dit.

5.  Pensament creatiu: Cercar el màxim d’alternatives.

6.  Presa de decisions: Decidir el millor per a nosaltres i els altres.

7.  Pensament crític: Tenir opinió pròpia.

8.  Gestió d’emocions i sentiments: Control de les pròpies 
emocions.

9.  Gestió de tensió i estrès: Control de situacions estressants.

10. Solució de problemes i conflictes: Afrontar els conflictes  
de la millor manera.

11.  Treball en equip: Junts és millor. 
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Elements que en formen part:

Cada habilitat es treballa en 5 activitats que s’inclouen en les 
sessions d’entrenament, entre les quals hi ha un partit de futbol 
amb regles imaginatives que els coaches de ‘+KESPORT!’ 
concilien amb els  entrenadors en forma d’eina educativa. Un 
joc amb o sense pilota acompanyat d’una reflexió comuna amb 
els jugadors en tot just uns minuts i sense alterar el programa 
d’entrenament. ‘+KESPORT!’ sap que el treball en equip sempre 
millorarà els futbolistes individualment.

El potencial associatiu del futbol és només una part del 
programa. L’altre gran actiu són els mateixos clubs, la lluita dels 
seus directius per oferir als jugadors i jugadores instal·lacions, 
entrenadors, assistència mèdica, equipaments i mitjans per 
entrenar i jugar. No només practiquen esport, també reben 
educació, valors i reforcen el seu aprenentatge com a persones 
gràcies a la vocació de servei de tantes entitats.

En el futbol formatiu els més joves descobreixen altres 
lideratges, noves amistats i emocions molt diferents de les 
del seu entorn familiar. Segons coincideixen els educadors, el 
futbol és una escola de vida on aprenen i incorporen el valor 
d’estar en els moments durs i de saber acompanyar les derrotes, 
situacions d’una decisiva eficàcia pedagògica. Per això resulta 
clau la figura de l’entrenador, referent, autoritat de l’equip i 
puntal de la implementació de ‘+KESPORT!’. A més d’ajudar els 
jugadors en la seva evolució tècnica i tàctica del joc, pot polir les 
seves habilitats per la vida, aquelles que el programa subscriu 
com a bàsiques per a millorar com a persones i per a poder 
relacionar-se adequadament amb el seu entorn.

Per a ‘+KESPORT!’, els jugadors i jugadores són agents 
potencials de canvi dins del seu nucli familiar. Per això, un dels 
objectius del projecte també passa per generar una interacció 
que millori i esmeni les conductes i comportaments dels pares 
en els camps de futbol.
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El projecte, engegat la temporada 2017-2018, té com a objectius 
principals potenciar el futbol i futbol sala femení català durant 
les properes temporades a través de quatre eixos principals: 
formació, ajudes econòmiques, accessibilitat i visibilitat. 

Actualment, l’FCF és la segona federació amb més llicències 
femenines de tot l’estat, per darrere del País Basc, amb un 
total de 10.797 jugadores federades l’estiu del 2016, i vol 
seguir creixent en aquesta línia durant els pròxims anys amb 
un seguit de mesures que, a poc a poc, comencen a donar els 
seus fruits. Una bona mostra és que cada vegada hi ha més 
noies en tot el territori català interessades a practicar futbol i 
futbol sala i, en conseqüència, augmenten progressivament el 
nombre d’equips femenins.

 
En què consisteix la campanya?

El lema respon a un sentiment compartit per les més de 
10.000 jugadores de futbol i futbol sala federades a Catalunya: 
#ORGULLOSA de poder jugar a futbol i de practicar l’esport 
que més els hi agrada. La voluntat de l’FCF és treballar en els 
propers anys per popularitzar i normalitzar el futbol i futbol 
sala femení a Catalunya i, així, duplicar el número de llicències 
femenines. Juntament amb l’etiqueta i la tipografia pròpia i 
única, la Federació Catalana de Futbol ha creat un logotip d’una 
jugadora de futbol.

La campanya ha destinat en la seva primera temporada un total 
d’1.213.122,58 euros en la promoció del futbol femení català. 
D’aquests, 1.018.122,58 euros s’han repartit entre els 680 equips 
de Catalunya femenins de base i amateurs, tant de futbol com 
de futbol sala, tal com contempla el projecte, que conté una 
línia d’ajudes econòmiques amb una subvenció fixa per cada 
conjunt femení (inclosos els clubs professionals) inscrits en 
competicions federades, una variable per als desplaçaments 
que cadascun d’aquests equips realitza en el transcurs de la 
temporada, i un descompte en el pagament de la quota de la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes. La resta de diners s’han 
destinat a accions de promoció.

Elements que en formen part:

Els quatre eixos bàsics d’aquest projecte són: formació, ajudes 
econòmiques, accessibilitat i visibilitat.
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#ORGULLOSA

ANUNCI 

https://www.youtube.com/watch?v=fYc8enA6VrE
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La Federació Catalana de Futbol, en el marc de les campanyes 
de ‘Respecte’, engega la campanya ‘Gràcies pel vostre suport’. 
Després de 5 anys de campanyes per millorar el futbol (Prou 
Violència, Zero Insults, +KESPORT!...), en la temporada 2017-
2018 l’FCF vol centrar el seu missatge en agrair al públic que 
acostuma a desplaçar-se en un camp de futbol o un pavelló de 
futbol sala la seva col·laboració durant aquest temps. 

 
En què consisteix la campanya?

L’FCF és conscient de la implicació de l’entorn del jugador/a 
(pares, mares, avis, etc.) per la pràctica del futbol i futbol sala. 
En la campanya s’agraeix a aquest entorn la seva presència, 
dedicació i tota l’ajuda i esforç que fan per tal que els jugadors i 
jugadores puguin seguir competint.

El pare, la mare, el germà/na o avis del jugador/a que disputa 
un partit, i els aficionats en general, són part fonamental del 
món del futbol. Una part que ha ajudat a jugadors, entrenadors, 
Comitès..., a fer del futbol català un lloc millor i ser referent en 
aquest tipus d’iniciatives. Per aquest motiu, les plantilles i cos 
tècnic de cada equip dona les gràcies als espectadors pel suport 
que els hi donen partit rere partit.

Elements que en formen part:

La campanya inclou un protocol de sortida al camp dels equips i 
el conjunt arbitral amb una bandera verda en tots els partits.
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‘Tots som un equip’ és la campanya de la Federació Catalana 
de Futbol per a impulsar i promocionar el futbol i el futbol 
sala amateur català. El projecte neix com a continuació de la 
resta de campanyes engegades per l’FCF, en especial ‘Joc Net’ 
i ‘Respecte’. Amb inici a la temporada 2019-2020, i una inversió 
d’1.231.786,63 € en el primer curs i continuïtat en el temps, la 
iniciativa va dirigida a un total de 936 clubs de les categories 
de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana en futbol, i de les 
categories de la Divisió d’Honor Catalana, i la Primera, Segona i 
Tercera Catalana de l’LCFS en futbol sala.

Entre d’altres, té com a eixos principals la millora de la gestió 
interna dels clubs amb equips d’aficionats en matèria de règim 
documental, i la promoció de l’esport en joves i del futbol 
base, afavorint el pas de Juvenil a Amateur. Així mateix, també 
vol contribuir en la millora de la salut dels esportistes que 
practiquen futbol en aquestes categories, així com la promoció 
del joc net, amb la reducció del nombre d’amonestacions per 
partit, i el comportament ètic a la instal·lació esportiva.

La campanya ‘Tots som un equip’ condiciona el lliurament 
de determinats ajuts econòmics a canvi de complir una sèrie 
d’objectius. Així mateix, estableix la continuïtat d’altres 
campanyes iniciades en temporades anteriors per l’FCF.

Els eixos de la campanya

‘Tots som un equip’ vol incidir en els següents eixos:

• Foment del futbol base incentivant la creació d’equips en 
categories de formació.

• Foment del futbol en adults joves que deixen el futbol un cop 
finalitzada la seva etapa de Juvenil.

• Foment de les campanyes JOC NET i RESPECTE.

• Foment de la pràctica esportiva segura i saludable.

• Foment de la gestió responsable i millora del grau de 
compliment normatiu de les entitats esportives.

• Visibilitat del futbol i futbol sala català amateur.

 

Les mesures de ‘TOTS SOM UN EQUIP’

Les mesures concretes de la campanya, dirigides als equips per 
la percepció dels ajuts econòmics, són les següents:

• Disposar d’un equip dependent o filial en categories de futbol 
base, en compliment del reglament.

• Tenir progressivament una major presència de jugadors 
sub 23. S’establiran incentius econòmics en la quota de la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes.

• Foment de les campanyes JOC NET i RESPECTE:

- Complir amb el procediment de salutació inicial i final del 
partit.

- Exhibir la nova pancarta de la campanya TOTS SOM UN 
EQUIP i aquelles pancartes que determini l’FCF.

- Competir amb la pilota oficial que llueix els lemes de les 
campanyes.

- Adherir-se al Codi Ètic i fer accions de difusió d’aquest.

- Inscriure tècnics titulats amb la formació requerida 
reglamentàriament.
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• Tots els jugadors inscrits hauran de tenir el reconeixement 
mèdic en vigor i pagada la quota de la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes.

• Foment de la gestió responsable i millora del grau de 
compliment normatiu de les entitats esportives:

- No tenir obligacions pendents amb la Hisenda Pública 
ni amb la Seguretat Social.

- Tenir la Junta Directiva correctament inscrita en el Registre 
d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport  
i de l’Activitat Física.

- Tenir els estatus adaptats a la normativa vigent i 
correctament inscrits al Registre d’entitats esportives  
de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

- No tenir deutes federatius.

- Que els tècnics que estiguin en contacte amb menors 
disposin del certificat negatiu de delictes sexuals.

• Retransmissions en directe de partits de Primera Catalana  
i de l’LCFS a l’FCF TV.

Els criteris de subvenció

En les categories de futbol, la campanya ‘Tots som un equip’ 
tindrà aquestes línies d’ajuts econòmics, no excloents entre si:

• Reintegrament de la quota d’inscripció d’equip.

• Ajut econòmic per sufragar despeses dels desplaçaments.

• Ajut econòmic per sufragar despesa en arbitratges.

• Bonificació parcial de les quotes de la Mutualitat Catalana  
de Futbolistes

• Ajut en material esportiu, amb pilotes de joc.

• Premi JOC NET: es donarà un premi econòmic a final de 
temporada als dos equips amb menys amonestacions i 
expulsions de cada grup, que practiquin un joc més net.

• S’establiran línies d’ajuda addicionals als clubs que 
adquireixin desfibril·ladors per al recinte esportiu.

En futbol sala, seguint la mateixa línia, la campanya tindrà les 
següents línies d’ajuts econòmics:

• Ajut en la quota d’inscripció.

• Ajut econòmic per sufragar despesa en arbitratges.

• Bonificació parcial de les quotes de la Mutualitat Catalana  
de Futbolistes.

• Ajut en material esportiu, amb pilotes de joc.
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Els elements que formen part de la campanya

El logotip de la campanya ‘Tots som un equip’ està il·lustrat a 
través del xoc de mans entre dos futbolistes rivals, emfatitzant 
que, malgrat el vessant competitiu durant el partit, ambdós 
formen part de la gran família del futbol català. El futbol és el 
nexe d’unió entre jugadors i equips rivals. 

Pel que fa a la pilota oficial, amb el patrocini de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física s’han creat nous models 
tant de futbol com de futbol sala per a la pròxima temporada, que 
es caracteritzen pel seu disseny innovador i atractiu: 

• Futcat1: per a partits de Futbol 11. 

• Futcat2: per a partits de Futbol 7.

• Futcat3: per a partits de categoria Debutants.

• Futcat Copa: per a la Supercopa de Catalunya, la Copa 
Catalunya i partits de les Seleccions Catalanes Absolutes.

• Futsal LCFS: disponible en tres mides diferents.

• Futsal Copa: per a les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala.

Totes les pilotes lluiran el patrocini de la marca institucional 
EsportCat, i la principal, de futbol onze, tindrà els colors de la 
senyera amb quatre barres vermelles a sobre de fons groc i 
un disseny innovador i atractiu per tal de potenciar el futbol 
territorial català.
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Tots som  
un equip

ANUNCI 

https://www.youtube.com/watch?v=OEKLhaYa5Is&t=19s
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3.14. PORTAL DEL FEDERAT

El Portal del Federat és l’eina que  dona suport als Federats en 
tots els seus dubtes i problemes, així com permet contactar 
amb l’FCF o consultar les seves dades durant l’any.  El període 
de temps on hi ha la punta màxima d’inscripcions és de juliol a 
octubre, dates compreses entre l’inici d’inscripcions i inici de 
l’última de les competicions.

Aquesta temporada s’han realitzat formacions a les delegacions 
per tal que puguin donar servei als federats i amb el propòsit 
d’unificar criteris. D’aquesta manera, l’atenció és molt més 
ràpida i eficaç.

Per últim, destacar que, amb l’anàlisi de les dades recollides la 
temporada anterior, s’han aplicat millores que han donat com 
a resultat una experiència millorada per a l’usuari, fent més 
eficients les gestions i els tràmits que realitza. Com per exemple 
l'estandarització i millora de les fotografies dels federats.

PORTAL EN XIFRES*

*  Xifres del període compres entre el 2 de juliol i el 7 d’octubre,   
inici de temporada i inici de la última de les competicions.

4.900

7.050

55.700100.300

2.000

142.700 161.700

Respostes 
als Federats

Actuacions
Destacades

4.500

6.400

MAILS
CONTESTATS  
PEL GESTOR INTERN 
DEL PORTAL

LLICÈNCIES 
ACTIVES 
EN FEDERATS ACTIUS 
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AQUEST PERÍODE
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PORTAL DE JULIOL A MAIG
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4.1. EXERCICI ECONÒMIC 
4.1.1. INFORME DE L’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS
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4.1.2. TANCAMENT DE COMPTES



4. Informe econòmic
     4.1. Exercici econòmic

104

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

PRESSUPOSTAT 21.936.700,00 100%

DEVENGAT 21.936.700,00 100%

DESPESES 25.920.539,54 118,16%

INGRESSOS 26.275.378,01 119,78%

SUPERÀVIT 354.838,47

EXERCICI 2018 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2018
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PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI
DESPESES

% LIQUIDAT ANY ANTERIOR
DE MENYS DE MÉS

DESPESES

Despeses de personal 5.477.000,00 6.335.950,23 858.950,23 115,68 5.952.705,82

Despeses generals 2.446.100,00 2.526.852,92 80.752,92 103,30 2.240.042,21

Altres despeses 13.246.350,00 16.034.677,67 2.788.327,67 121,05 14.849.231,07

Despeses d’amortització 767.250,00 892.859,31 125.609,31 116,37 1.018.478,23

Despeses extraordinàries 0,00 130.199,41 130.199,41 0,00 119.480,29

TOTAL DESPESES 21.936.700,00 25.920.539,54 3.983.839,54 118,16 24.179.937,62

PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI
       INGRESSAT 

     DE MENYS                     DE MÉS
% LIQUIDAT ANY ANTERIOR

INGRESSOS

Ingressos per vendes 90.000,00 89.203,00 797,00 99,11 77.330,87

Llicències federatives 383.500,00 580.876,15 197.376,15 151,47 571.555,46

Quotes de clubs i entitats 3.702.600,00 5.437.446,11 1.734.846,11 146,85 4.357.980,19

Ingressos per cursets 1.380.000,00 1.299.766,50 80.233,50 94,19 1.234.665,12

Publicitat, marketing i altres 1.016.000,00 800.663,57 215.336,43 78,81 634.713,24

Subvencions administratives 2.009.365,00 3.651.832,96 1.642.467,96 181,74 3.589.833,23

Subvencions, donacions i llegats 398.000,00 388.756,34 9.243,66 0,00 623.851,53

Sancions econòmiques 685.000,00 695.941,06  10.941,06 101,60 651.720,38

Altres ingressos 1.025.000,00 1.066.162,50 41.162,50 104,02 1.037.885,00

Ingressos per competicions 11.247.000,00 12.228.186,11 981.186,11 108,72 11.464.796,37

Ingressos financers 235,00 21,67 213,33 9,22 0,35

Ingressos extraordinàris 0,00 36.522,04 36.522,04 0,00 178.282,18

TOTAL CAPÍTOL 21.936.700,00 26.275.378,01 305.823,92 4.644.501,93 119,78 24.422.613,92

EXERCICI 2018. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2018
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4.2. PRESSUPOST EXERCICI 2020

PROJECTE DE PRESSUPOST ORDINARI PER L’ANY 2020

DESPESES

621 - ARRENDAMENTS I CÀNONS 230.000,00

622 - REPARACIONS I CONSERVACIÓ 677.000,00

623 - SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 1.000.000,00

624 - TRANSPORTS 45.000,00

625 - PRIMES D'ASSEGURANCES 150.000,00

627 - PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚB. 231.200,00

628 - SUBMINISTRAMENTS 44.000,00

629 - ALTRES SERVEIS 3.423.900,00

631 - ALTRES TRIBUTS 12.200,00

640 - SOUS I SALARIS 5.113.000,00

642 - SEGURETAT SOCIAL 1.382.500,00

643 - APORT. A SISTEMES COMPL. DE PENSIONS 20.000,00

645 - REMUNERACIONS DIRECTIUS 380.000,00

649 - ALTRES DESPESES SOCIALS 29.700,00

658 - COMPETICIONS 13.191.800,00

662 - INTERESSOS DE DEUTES AMB S.S. 15.000,00

663 - INTERESSOS DE DEUTES 60.000,00

669 - ALTRES DESPESES FINANCERES 236.000,00

681 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. INMATERIAL 58.092,91

682 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. MATERIAL 852.770,09

TOTAL DESPESES 27.152.163,00

INGRESSOS

700 - INGRESSOS PER VENDES 90.000,00

701 - LLICÈNCIES FEDERATIVES 576.000,00

702 - QUOTES DE CLUBS I ENTITATS 5.915.000,00

703 - CURSETS 1.305.000,00

723 - PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES 810.000,00

724 - SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 3.774.700,00

727 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEG. 402.263,00

756 - SANCIONS ECONÒMIQUES 700.000,00

757 - ALTRES INGRESSOS 166.000,00

758 - INGRESSOS PER COMPETICIONS 13.413.200,00

TOTAL INGRESSOS 27.152.163,00



4. Informe econòmic
     4.3. Annex Informe econòmic

107

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

4.3. ANNEX INFORME ECONÒMIC

D'acord amb el que preveu l’article 19.2 dels Estatuts de la 
Federació Catalana de Futbol (FCF), l'Assemblea General 
Ordinària del proper dia 28 de juny de 2019, a proposta del seu 
President, tractarà els següents assumptes que, atesa la seva 
especial urgència, requereixen de la modificació dels punts 4 i 5 de 
l’Ordre del Dia, amb motiu de la implementació dels mecanismes 
i mesures adients per l’adaptació de l’FCF al nou model de gestió 
professionalitzada que marquen les noves tendències legislatives 
i la normativa de la Federació Espanyola de Futbol aprovada el 
passat 10 de juny per la seva Assemblea General, aplicable en 
matèria de control econòmic i bon govern corporatiu.

La Federació Espanyol de Futbol destinarà un ajut econòmic 
de 100.000 euros amb caràcter anual a favor de l’FCF per a la 
professionalització de la seva gestió.

Per aquestes raons, es modifica el punt 5è de l’Ordre del Dia 
(“Modificació articles Estatuts i Reglament General de la 
Federació Catalana de Futbol”), en el sentit d’afegir les següents 
comissions de control intern: auditoria i control, econòmica, bon 
govern i compliance, reglamentària i interterritorial. Aquestes 
comissions quedaran regulades als Estatuts (articles 14, 68, 69, 
70, 71 i 72).

Així mateix, atès que pel bon funcionament de tots aquests 
òrgans de control intern es requerirà un major nivell de 
dedicació dels membres de Junta Directiva de l’FCF, d’acord 
amb allò previst a l’article 27.4 dels Estatuts de l’FCF, es proposa 
establir una compensació econòmica, en els següents termes:

1.  Amb càrrec a la partida 645 del pressupost aprovat pel 
2019, no executada, es proposa destinar-ho a:

- La retribució del president, Sr. Joan Soteras Vigo, pel 
període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i 31 de 
desembre de 2019, amb un màxim de 40.000 euros per 
l’exercici 2019.

-  A la compensació econòmica variable per assistència 
dels directius als comitès i comissions establerts 
estatutàriament als quals hagin estat formalment convocats 
(dins el període comprès entre 1 de setembre i 31 de 
desembre de 2019), per un import de 300 euros per sessió, 
amb un màxim de 8 sessions per persona i exercici (2019).

2.  Compensacions econòmiques al personal directiu  
(període 2020-2022): 

- Es proposa aprovar la retribució del president, Sr. Joan 
Soteras Vigo, per import de 120.000 euros per exercici,  
fins a final de mandat.

- Es proposa aprovar una compensació econòmica variable 
per assistència dels directius als comitès i comissions 
establerts estatutàriament als quals hagin estat 
formalment convocats, per un import de 300 euros per 
sessió, amb un màxim de 30 sessions per persona i any 
natural, fins a final de mandat.

- En allò referent a la partida 645 del pressupost per 
l’exercici 2020, es proposa modificar-la en el sentit indicat  
a l’apartat 4.2.

Als anteriors conceptes dels apartats 1 i 2, els serà aplicable 
la fiscalitat vigent en cada moment i no podran anar a càrrec 
de subvencions públiques. Així mateix, les compensacions 
econòmiques per assistència als comitès i comissions regulats 
en els Estatuts, només seran autoritzades a favor dels membres 
designats per la Junta Directiva i quan siguin formalment 
convocats. Podran ser designats membres dels comitès i 
comissions estatutàriament establerts, en les condicions que 
l’ordenació federativa determini, les següents persones: Josep 
Llaó Llusà, Joan Josep Isern, Jordi Terés Arrià, Josep Vives 
Gibert, Jordi Bonet Arimany, Joaquim del Pino Homedes, Miquel 
Sellarès Tortosa, Francesc Folguera Ampurdanés, Rossend 
Abella Payerols, Francesc Borrega Duran, Jacobo Domènech 
Valcárcel, Manel Duran Ventura, Miquel Àngel Esquerré Batalla, 
Pep Graus Parera, Victor Güell Serra, Juan Carlos Hueto, Antonio 
Jiménez Moreno, Tomás José Pepiol, Javier Lerma Valero, 
Paquita Linares Bedmar, Albert Montull González, Juan Núñez 
Torres, Esteve Olivella Costa, Ricardo Pacheco Sáez, Rafa 
Pinedo Fabregat, Jaume Plaza Sendra, Jordi Solé Benach i Toni 
Tañà Solerdelcoll.  
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Article 14è.Article 14è.

Les funcions de la FCF es realitzaran 
mitjançant els òrgans següents: 

1r. Legislatiu i de Govern: L’Assemblea General. 

2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva  
i la Comissió Executiva. 

3r. Administració de Justícia Esportiva 
Federativa: 

a. Els Comitès Jurisdiccionals de 
Competició i Disciplina Esportiva 

b. El Comitè d’Apel·lació. 

4t. Tècnics: 

a. Comitè Esportiu. 

b. Comitè d’Àrbitres. 

c. Comitè d’Entrenadors. 

d. Escola d’Entrenadors de la Federació 
Catalana de Futbol. 

e. Lliga Catalana de Futbol Sala. 

f. Comitè de Futbol Platja 

 

5è. De Règim Intern: 

a. La Secretaria General. 

b. L’Assessoria Jurídica. 

6è. Comitè de Futbol Femení. 

7è. Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita  
contra la Violència. 

8è. Comissió de Mediació i Arbitratge

Les funcions de la FCF es realitzaran 
mitjançant els òrgans següents: 

1r. Legislatiu i de Govern: L’Assemblea General. 

2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva  
i la Comissió Executiva. 

3r. Administració de Justícia Esportiva 
Federativa: 

a. Els Comitès Jurisdiccionals de 
Competició i Disciplina Esportiva 

b. El Comitè d’Apel·lació. 

4t. Tècnics: 

a.Comitè Esportiu. 

b. Comitè d’Àrbitres. 

c. Comitè d’Entrenadors. 

d. Escola d’Entrenadors de la Federació 
Catalana de Futbol. 

e. Lliga Catalana de Futbol Sala. 

f. Comitè de Futbol Platja 

5è. De Règim Intern: 

a. La Secretaria General. 

b. L’Assessoria Jurídica. 

6è. Comitè de Futbol Femení. 

7è. Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la 
Violència. 

8è. Comissió de Mediació i Arbitratge

9è. Comissió d’Auditoria i Control 

10è. Comissió Econòmica

11è. Comissió de Bon Govern i Compliance

12è. Comissió Reglamentària

13è. Comissió Interterritorial

PROPOSTES MODIFICACIÓ ESTATUTS
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Article 28è.Article 26è.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió 
i administració de la FCF, que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats 
esportives de la Federació i gestionar el 
seu funcionament d’acord amb l’objectiu 
social i els acords de l'Assemblea General, 
el nomenament i cessament, a proposta del 
President de la FCF, del Secretari General, 
del Director General, de l'Assessor Jurídic, 
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals 
de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d'Apel·lació, i de la Comissió d'Ètica 
Esportiva i de Lluita contra la Violència, així 
com la resta de competències que es contenen 
en els presents estatuts i que no estiguin 
expressament atribuïts a l'Assemblea General. 

Així mateix, és competència de la Junta 
Directiva l’admissió de clubs i membres afiliats 
o adherits; la convocatòria de les Assemblees 
Generals; les convocatòries de les eleccions, 
si s’escau, a membres de l'Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, 
àrbitres i entrenadors, i la presentació a 
l'Assemblea General Ordinària, a l’acabament 
de l’exercici, de la memòria de les activitats 
realitzades i de la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut, amb el balanç i el compte 
de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent.

1. El President ostenta la representació 
legal de la Federació Catalana de Futbol i 
presideix els seus òrgans de govern. 

2.  En cas d’absència, vacant o malaltia, 
serà substituït pel Vicepresident. Si 
n’hi ha més d’un, el de major grau, i en el 
cas d’impossibilitat del Vicepresident o 
Vicepresidents per ocupar aquest càrrec, 
el substituirà el Secretari, Tresorer, o bé el 
Vocal més antic. 

3.  Els Vicepresidents assumiran les 
responsabilitats de les àrees econòmica, 
social, competicions, comitè esportiu i 
d’altres que estableixi la Junta Directiva. 

 El Secretari de la Junta assumirà les 
funcions que determina el Decret 70/1994, 
de 22 de març, i les que per delegació se li 
encomanin. 

 El Tresorer assumirà les funcions pròpies 
de l’àrea econòmica. 

 Els Vocals desenvoluparan les funcions que 
els siguin encomanades per la pròpia Junta 
Directiva o pel President. 

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió 
i administració de la FCF, que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats 
esportives de la Federació i gestionar el 
seu funcionament d’acord amb l’objectiu 
social i els acords de l'Assemblea General, 
el nomenament i cessament, a proposta del 
President de la FCF, del Secretari General, 
del Director General, de l'Assessor Jurídic, 
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals 
de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d'Apel·lació, i de la Comissió d'Ètica 
Esportiva i de Lluita contra la Violència, així 
com la resta de competències que es contenen 
en els presents estatuts i que no estiguin 
expressament atribuïts a l'Assemblea General. 

Així mateix, és competència de la Junta 
Directiva l’admissió de clubs i membres afiliats 
o adherits; la convocatòria de les Assemblees 
Generals; les convocatòries de les eleccions, 
si s’escau, a membres de l'Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, 
àrbitres i entrenadors, i la presentació a 
l'Assemblea General Ordinària, a l’acabament 
de l’exercici, de la memòria de les activitats 
realitzades i de la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut, amb el balanç i el compte 
de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent.

1. El President ostenta la representació 
legal de la Federació Catalana de Futbol i 
presideix els seus òrgans de govern. 

2. En cas d’absència, vacant o malaltia, 
serà substituït pel Vicepresident. Si 
n’hi ha més d’un, el de major grau, i en el 
cas d’impossibilitat del Vicepresident o 
Vicepresidents per ocupar aquest càrrec, 
el substituirà el Secretari, Tresorer, o bé el 
Vocal més antic. 

3. Els Vicepresidents assumiran les 
responsabilitats de les àrees econòmica, 
social, competicions, comitè esportiu i 
d’altres que estableixi la Junta Directiva. 

 El Secretari de la Junta assumirà les 
funcions que determina el Decret 58/2010, 
de 4 de maig, de les Entitats esportives 
de Catalunya, i les que per delegació se li 
encomanin. 

 El Tresorer assumirà les funcions pròpies 
de l’àrea econòmica. 

 Els Vocals desenvoluparan les funcions que 
els siguin encomanades per la pròpia Junta 
Directiva o pel President. 
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Article 51è.Article 28è.

Capítol 3r.

4.  Tots els membres components de la Junta 
participaran en les obligacions de govern 
de la Junta Directiva, desenvolupant les 
responsabilitats atribuïdes en els presents 
Estatuts o per la Junta Directiva a proposta 
del President, segons el càrrec que ocupen.

DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN 
LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ 
GENERAL I L’ASSESSORIA JURÍDICA

El Secretari General de la Federació Catalana 
de Futbol, nomenat per la Junta Directiva, a 
proposta del seu President, té al seu càrrec 
la preparació i despatx dels assumptes, i li 
corresponen específicament les següents 
funcions: 

a. Aixecar acta de les sessions de 
l'Assemblea General, i de la Junta 
Directiva i Comissió Executiva, actuant 
com a Secretari d’aquests Òrgans, i de les 
Comissions que es constitueixin. 

b. Emetre les certificacions que per la seva 
pròpia competència li corresponguin o per 
delegació dels actes emanats dels Òrgans 
capacitats. 

c. Informar el President i la Junta Directiva 
en els casos en què li fos requerit. 

d. Resoldre els assumptes de tràmit. 

e. Signar les comunicacions i circulars. 

Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), 
podran ser assumides en virtut de delegació 
expressa de l`òrgan competent. 

4.  Tots els membres components de la Junta 
participaran en les obligacions de govern 
de la Junta Directiva, desenvolupant les 
responsabilitats atribuïdes en els presents 
Estatuts o per la Junta Directiva a proposta 
del President, segons el càrrec que ocupen.

DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN 
LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ 
GENERAL I L’ASSESSORIA JURÍDICA

El Secretari General de la Federació Catalana 
de Futbol, nomenat per la Junta Directiva, a 
proposta del seu President, té al seu càrrec 
la preparació i despatx dels assumptes, i li 
corresponen específicament les següents 
funcions: 

a. Aixecar acta de les sessions de 
l'Assemblea General, i de la Junta 
Directiva i Comissió Executiva, actuant 
com a Secretari d’aquests Òrgans, i de les 
Comissions que es constitueixin. 

b. Emetre les certificacions que per la seva 
pròpia competència li corresponguin o per 
delegació dels actes emanats dels Òrgans 
capacitats. 

c. Informar el President i la Junta Directiva 
en els casos en què li fos requerit. 

d. Supervisar la gestió ordinària de l’FCF, 
supervisar les contractacions de serveis, 
compres i subministraments, i realitzar 
les contractacions de personal.

e. Vetllar per l’exacte compliment dels 
acords federatius.

f. Signar les comunicacions i circulars. 
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Article 52è.Article 51è.

2. La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, 
nomenar a proposta del seu President i 
previ informe del Secretari General, els 
Vicesecretaris que consideri adients. 

3. L’Assessoria Jurídica de la FCF és l'òrgan 
consultiu nomenat per la Junta Directiva, a 
proposta del President, que tindrà a la seva 
dependència els serveis jurídics de la pròpia 
Federació, actuant com a conseller tècnic 
de la Junta Directiva i de la resta d`òrgans 
que conformen l’estructura federativa. 

4. El Director General de la Federació 
Catalana de Futbol, nomenat per la Junta 
Directiva, a proposta del seu President, 
ostentarà les següents potestats: 

a. La direcció administrativa, d’organització, 
econòmica, i de recursos humans de la FCF. 

b. Vetllar per l’exacte compliment dels 
acords dels òrgans federatius.“

1. El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta 
Directiva de la FCF, és l’òrgan format per 
tècnics i experts en les disciplines pròpies 
de la FCF, els quals seran designats per la 
Junta Directiva, a proposta del President 
i, sense perjudici de les atribucions que 
corresponguin a la pròpia Junta Directiva, 
tindran les funcions bàsiques següents: 

a. Proposar el programa d’activitats i de 
competicions de les seleccions catalanes, 
corresponents a les diferents categories, 
i els seleccionadors que hagin de fer-
se càrrec del pla de preparació de les 
seleccions. 

b.Estudiar els reglaments per a 
l’organització de les competicions 
i proposar la modificació, quan 
correspongui, tenint en compte les 
directrius de les federacions nacional i 
internacional. 

c. Elaborar informes sobre les propostes de 
programació de competicions i activitats 
de la FCF. 

d. Assessorar els òrgans de la FCF en 
aquells aspectes que cregui oportú o sigui 
requerit. 

g. Recopilar, analitzar i elevar les 
propostes de despesa i inversió a la 
Comissió Econòmica.

Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), 
podran ser assumides en virtut de delegació 
expressa de l`òrgan competent. 

2. La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, 
nomenar a proposta del seu President i 
previ informe del Secretari General, els 
Vicesecretaris que consideri adients. 

3. L'Assessoria Jurídica de la FCF és l'òrgan 
consultiu nomenat per la Junta Directiva, a 
proposta del President, que tindrà a la seva 
dependència els serveis jurídics de la pròpia 
Federació, actuant com a conseller tècnic 
de la Junta Directiva i de la resta d`òrgans 
que conformen l’estructura federativa. 

4. El Director General de la Federació 
Catalana de Futbol, nomenat per la Junta 
Directiva, a proposta del seu President, 
ostentarà les següents potestats: 

a. La direcció administrativa, 
d’organització, econòmica, i de recursos 
humans de la FCF. 

b. Vetllar per l’exacte compliment dels 
acords dels òrgans federatius. 

1. El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta 
Directiva de l'FCF, és l’òrgan format per 
tècnics i experts en les disciplines pròpies 
de l'FCF, els quals seran designats per la 
Junta Directiva, a proposta del President 
i, sense perjudici de les atribucions que 
corresponguin a la pròpia Junta Directiva, 
tindran les funcions bàsiques següents: 

a. Proposar el programa d’activitats 
i de competicions de les seleccions 
catalanes, corresponents a les diferents 
categories, i els seleccionadors que hagin 
de fer-se càrrec del pla de preparació de 
les seleccions. 

b. Estudiar els reglaments per a 
l’organització de les competicions 
i proposar la modificació, quan 
correspongui, tenint en compte les 
directrius de les federacions nacional i 
internacional. 

c. Elaborar informes sobre les propostes de 
programació de competicions i activitats 
de la FCF. 

d. Assessorar els òrgans de la FCF en 
aquells aspectes que cregui oportú o sigui 
requerit. 
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Article 66è.Article 52è.

e. I aquelles altres qüestions que la Junta 
Directiva cregui oportú d’encarregar-li. 

2. El Comitè estarà format per un mínim de 
tres membres i un màxim de 7, i presidit per 
un membre de la Junta Directiva nomenat 
per ella mateixa a proposta del President.

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra 
la Violència tindrà competència per: 

a. Elaborar informes i estudis sobre les 
causes i els efectes de la violència en el 
futbol. 

b. Promoure i divulgar accions de prevenció 
i campanyes de col·laboració entre el 
públic i els afeccionats al futbol. 

c. Proporcionar als membres de la federació 
i també als organitzadors de competicions 
esportives les dades i els consells que els 
puguin facilitar la prevenció. 

d. Informar els projectes de disposicions 
legals referents a espectacles i 
competicions esportius, disciplina 
esportiva i reglamentacions sobre 
instal·lacions esportives. 

e. Promoure que els membres de la 
Federació i als col·laboradors de la 
mateixa per tal que adeqüin llurs normes 
de funcionament intern amb la finalitat 
de tenir en compte en el règim disciplinari 
l’incompliment de les normes relatives a la 
violència esportiva. 

e. I aquelles altres qüestions que la Junta 
Directiva cregui oportú d’encarregar-li. 

2. El Comitè estarà format per un mínim de 
quinze membres i un màxim de trenta-
cinc, i serà presidit per un membre de la 
Junta Directa nomenat per aquest mateix 
òrgan a proposta del President. Així 
mateix, d’entre els membres del Comitè es 
nomenarà un vicepresident i un secretari, 
mentre que la resta de membres tindran 
la consideració de vocals. El vicepresident 
substituirà al president en cas de vacant, 
absència o malaltia. En cas de vacant, 
absència o malaltia del secretari realitzarà 
les seves funcions el vocal designat pel 
propi Comitè en la reunió corresponent.

 El Comitè es reunirà sempre que siguin 
convocat pel seu president a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. 
Així mateix, es reunirà en tot cas quan 
la Junta Directiva sol·liciti l’emissió 
d’informes, la presentació de propostes o 
l’adopció d’acords en l’àmbit de les seves 
funcions. En totes les reunions del Comitè 
es redactarà acta, i el seu funcionament 
intern es regularà mitjançant reglament.

La Comissió d'Ètica Esportiva i de Lluita contra 
la Violència tindrà competència per: 

a. Elaborar informes i estudis sobre les 
causes i els efectes de la violència en el 
futbol. 

b. Promoure i divulgar accions de prevenció 
i campanyes de col·laboració entre el 
públic i els afeccionats al futbol. 

c. Proporcionar als membres de la federació 
i també als organitzadors de competicions 
esportives les dades i els consells que els 
puguin facilitar la prevenció. 

d. Informar els projectes de disposicions 
legals referents a espectacles i 
competicions esportius, disciplina 
esportiva i reglamentacions sobre 
instal·lacions esportives. 

e. Promoure que els membres de la 
Federació i als col·laboradors de la 
mateixa per tal que adeqüin llurs normes 
de funcionament intern amb la finalitat 
de tenir en compte en el règim disciplinari 
l’incompliment de les normes relatives a la 
violència esportiva. 
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Article 66è.Article 66è.

f. Rebre la informació necessària dels 
organismes i les autoritats competents en 
relació a la qualificació d’esdeveniments 
futbolístics de risc. 

g. Analitzar i dur a terme totes les 
actuacions necessàries per garantir el 
compliment del Codi Ètic, d’acord amb el 
que estableix el títol III de l’esmentat text 
normatiu. 

h. Elaborar expedients informatius i 
realitzar actuacions prèvies des de la 
Subcomissió d’instrucció d’expedients 
en els casos que per la seva gravetat, 
transcendència o alarma social 
requereixin una actuació immediata. 
L'esmentada Subcomissió sol·licitarà, si 
s’escau, suport d’altres òrgans federatius 
i delegacions i subdelegacions territorials 
per dur a terme la corresponent 
instrucció. Els informes resultants de 
valoració de les actuacions prèvies seran 
dirigits als òrgans de disciplina esportiva 
i autoritats competents per a la incoació, 
tramitació i resolució d’expedients 
sancionadors en aquesta matèria. 

i.  Formular denúncies als òrgans 
jurisdiccionals i elaborar expedients 
informatius dirigits als òrgans i autoritats 
competents per a la incoació, tramitació 
i resolució d’expedients sancionadors en 
aquesta matèria. 

j.  Totes aquelles competències i potestats 
relaciones amb les anteriors que els 
Estatuts de l'FCF no hagin atribuït a 
qualsevol altre òrgan. 

f. Rebre la informació necessària dels 
organismes i les autoritats competents en 
relació a la qualificació d’esdeveniments 
futbolístics de risc. 

g. Analitzar i dur a terme totes les 
actuacions necessàries per garantir el 
compliment del Codi Ètic, d’acord amb el 
que estableix el títol III de l’esmentat text 
normatiu. 

h. Elaborar expedients informatius 
i realitzar actuacions prèvies des 
de la Subcomissió d’instrucció 
d’expedients en els casos que per 
la seva gravetat, transcendència o 
alarma social requereixin una actuació 
immediata. L’esmentada Subcomissió 
sol·licitarà, si s’escau, suport d’altres 
òrgans federatius i delegacions i 
subdelegacions territorials per dur a 
terme la corresponent instrucció. Els 
informes resultants de valoració de 
les actuacions prèvies seran dirigits 
als òrgans de disciplina esportiva i 
autoritats competents per a la incoació, 
tramitació i resolució d’expedients 
sancionadors en aquesta matèria. 

h. Formular denúncies als òrgans 
jurisdiccionals i elaborar expedients 
informatius dirigits als òrgans i autoritats 
competents per a la incoació, tramitació 
i resolució d’expedients sancionadors en 
aquesta matèria. 

i.  Totes aquelles competències i potestats 
relaciones amb les anteriors que els 
Estatuts de l'FCF no hagin atribuït a 
qualsevol altre òrgan. 
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CAPÍTOL 8è.

COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL

Secció Única

Article 68è. 

1.  La Comissió d'Auditoria i Control es 
constitueix com un òrgan de control i 
supervisió dependent de la Junta Directiva 
de l’FCF, amb les funcions indicades en el 
present article.

2. La Comissió d'Auditoria i Control estarà 
integrada pel Tresorer de la Junta Directiva 
i entre dos i set membres més nomenats 
per aquesta, a proposta del President. 
Assistiran amb dret a veu, però sense vot, 
el Secretari General, l'Assessor Jurídic i el 
cap del Departament d'Administració.  El 
President i el Vicepresident de la Comissió 
d'Auditoria i Control seran nomenats per i 
entre els seus membres mitjançant votació 
en la seva primera reunió. El Secretari 
General de l’FCF exercirà com a Secretari.

3. La Comissió d'Auditoria i Control 
desenvoluparà les funcions següents:

a. Vetllar per l'aplicació de les 
disposicions i procediments en l’àmbit 
econòmic, i realitzar les propostes 
necessàries per a la seva millora per tal 

d’assegurar mecanismes de bon govern 
en aquesta àrea.

b. Efectuar periòdicament revisions dels 
processos de control i la correcció interna 
de les debilitats del sistema que es 
detectin.

c. Assistir a la Junta Directiva, i en el 
seu cas a la Comissió Executiva, en les 
seves funcions de vigilància i control de 
l'àrea econòmica de l’FCF mitjançant la 
revisió periòdica del compliment de les 
disposicions legals i normes internes 
aplicables a aquesta.

d. Avaluar el sistema d’organització 
comptable.

e. Revisar els comptes de l’FCF, vigilar el 
compliment dels requeriments legals 
i la correcta aplicació dels principis de 
comptabilitat generalment acceptats.

f. Supervisar la integritat de la informació 
continguda en els estats financers.

g. Supervisar i elaborar informes periòdics 
de l'evolució pressupostaria de l’FCF.

h. Vigilar l'efectivitat del sistema de control 
intern i gestió de riscos.

i. Revisar l'eficàcia i l'eficiència de la 
Comissió Econòmica de l’FCF.

j. Garantir la independència de l’Auditor 
Extern de l’FCF.

k. Exercir la interlocució amb l'auditor 
extern, informant de tot el que se li 
requereixi sobre els estats comptables i 
financers.

l. Elaborar un informe previ a la presentació 
dels comptes anuals a l'auditor extern.

m. Elaborar un informe posterior a la 
verificació i informe dels comptes anuals 
per l'auditor extern.

4. La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà 
almenys un cop al trimestre, en sessió 
ordinària, i sempre que sigui convocada 
pel seu President a iniciativa pròpia o a 
sol·licitud dels seus membres. Així mateix, 
es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva 
sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació 
de propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit 
de les seves funcions.

5. La Junta Directiva podrà aprovar un 
reglament intern de la Comissió d'Auditoria 
i Control que desenvolupi i complementi la 
regulació establerta en els presents Estatuts.

CAPÍTOL 9è.

COMISSIÓ ECONÒMICA

Secció Única

Article 69è. 

1. La Comissió Econòmica es constitueix 
com un òrgan de control i supervisió en 
l`àmbit econòmic i financer, dependent de 
la Junta Directiva de l’FCF, amb les funcions 
indicades en el present article.

2. La Comissió Econòmica comptarà amb un 
President, un Vicepresident i un Secretari, 
tenint els altres membres la consideració de 
vocals, i estarà integrada pel President de la 
Junta Directiva l’FCF, que exercirà la funció 
de President de la Comissió Econòmica; el 
Tresorer de l’FCF, que exercirà la funció de 
Vicepresident de la Comissió Econòmica; 
el Secretari General de l’FCF, que exercirà 
la funció de Secretari de la Comissió 
Econòmica i que podrà delegar la seva funció 
en un altre membre de la Comissió; el Cap 
d'Administració de l’FCF; un altre membre 
del Departament de l'Àrea d'Administració i 
Comptabilitat, nomenat per la Junta Directiva 
a proposta del President; un membre 
de l’Assessoria Jurídica, intern o extern, 
nomenat per la Junta Directiva a proposta del 
President; i un altre membre nomenat per la 
Junta Directiva a proposta del President.

 INCORPORACIÓ NOUS CAPÍTOLS  I ARTICLES AL TÍTOL IV "DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL"
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3. La Comissió Econòmica desenvoluparà les 
funcions següents:

a. Aprovar les línies generals d'actuació 
econòmica i financera de l’FCF.

b. Analitzar les propostes i, si escau, 
aprovar, en darrera instància, les despeses 
corrents i d'inversió superiors a 10.000 
€, llevat de les que analitzi i aprovi la 
Junta Directiva o siguin competència de 
l'Assemblea.

c. Aprovar l'esborrany de documents a on, 
si escau, es formalitzi la política salarial 
de l’FCF.

d. Aprovar l'esborrany de pressupostos 
anuals i elevar als òrgans competents de 
la seva aprovació definitiva.

e. Autoritzar la contractació del personal i 
les corresponents retribucions a proposta 
del Secretari General per tal d’assegurar 
el seu encaix en els pressupostos i política 
econòmica de l’FCF.

4. La Comissió Econòmica es reunirà almenys 
una vegada al trimestre, en sessió ordinària, 
i sempre que sigui convocada pel seu 
President a iniciativa pròpia o a sol·licitud 
dels seus membres. Així mateix, es reunirà 
en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti 
l'emissió d'informes, la presentació de 
propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de 
les seves funcions.

5. La Junta Directiva podrà aprovar un 
reglament intern de la Comissió Econòmica 
que desenvolupi i complementi la regulació 
establerta en els presents Estatuts.  

CAPÍTOL 10è.

COMISSIÓ DE BON GOVERN I COMPLIANCE

Secció Única

Article 70è. 

1.  La Comissió de Bon Govern i Compliance 
es constitueix com un òrgan amb poders 
autònoms d'iniciativa i de control, al que es 
confia, d’acord amb l’article 31 bis 2. 2ª del 
Codi Penal, la supervisió del funcionament 
i del compliment del sistema de gestió 
de compliance Penal adoptat per l’FCF, 
com una de les condicions establertes per 
l’exempció de la responsabilitat penal de la 
persona jurídica. 

2. La Comissió de Bon Govern i Compliance 
estarà integrada per un membre de la 
Junta Directiva, el Secretari General de 
l’FCF, el Tresorer de l’FCF, un membre 
del Departament d'Administració i 
Comptabilitat, un membre del Departament 
d'Informàtica i Noves Tecnologies, un 
membre del Gabinet de Presidència, un 
membre de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, un membre de l'Àrea d'Assessoria 
Jurídica --intern o extern--, un membre del 

Departament de Compliment Normatiu 
--intern o extern, nomenat per la Junta 
Directiva a proposta del President--, i en 
el seu cas, fins a dos altres membres més, 
que podrà nomenar la Junta Directiva a 
proposta del President. 

 Les persones que ocupin els càrrecs 
referits seran nomenades per la Junta 
Directiva a proposta del President.

 El membre de la Junta Directiva nomenat 
serà la persona que la representa, en 
qualitat de President i el seu màxim 
representant. El càrrec de Secretari 
recaurà en el Secretari General, que podrà 
delegar la seva funció en un altre membre 
de la Comissió. D'entre els membres de la 
Comissió es nomenarà un Vicepresident. 

3. La Comissió de Bon Govern i Compliance, 
treballant conjuntament amb la Junta 
Directiva i altres òrgans de l'FCF,  
desenvoluparà les funcions següents:

a. Impulsar el bon govern i supervisar el 
compliment i el funcionament del sistema 
de gestió de compliance penal de l'FCF, 
assegurant la seva revisió periòdica.

b. Assegurar-se que es proporcioni suport 
formatiu als membres de l'organització amb 
regularitat sobre el bon govern i compliance 
i que tenen accés als recursos adequats.

c. Promoure la inclusió de les 

responsabilitats de compliance en les 
descripcions de llocs de treball i en els 
processos de gestió de l'acompliment 
dels membres de l'organització.

d. Desenvolupar sistema d'informació i 
documentació de compliance.

e. Adoptar i implementar processos per 
gestionar la informació, com ara les 
reclamacions i / o comentaris rebuts 
mitjançant el canal ètic o altres vies.

f. Mesurar i analitzar, mitjançant indicadors,  
l'acompliment del bon govern i compliance 
per tal d'identificar la necessitat d'accions 
correctives.

g. Contribuir a la identificació i gestió de 
riscos de compliance.

h. Intervenir en la gestió del  canal ètic i en 
les corresponents investigacions.

i. Informar la Junta Directiva sobre els 
resultats derivats de l'aplicació del 
Sistema de gestió de compliance Penal i 
mecanismes de bon govern.

4. La Comissió es reunirà tantes vegades 
com calgui sempre que així ho consideri 
necessari el seu President o algun dels 
seus membres i, com a mínim, un cop per 
semestre, per a realitzar el corresponent 
seguiment de la seva funció i debatre 
aquells assumptes propis de la seva 
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competència. Així mateix, es reunirà en 
tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti 
l'emissió d'informes, la presentació de 
propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit 
de les seves funcions. 

5. La Junta Directiva podrà aprovar un 
reglament intern de la Comissió de Bon 
Govern i Compliance que desenvolupi i 
complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts.

CAPÍTOL 11è.

 
COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA

Secció Única

Article 71è. 

1. La Comissió Reglamentària es constitueix 
com un òrgan de control i supervisió en 
l’àmbit tècnic i reglamentari, dependent de 
la Junta Directiva de l’FCF, amb les funcions 
indicades en el present article.

2. La Comissió Reglamentària comptarà 
amb un President, un Vicepresident i un 
Secretari, tenint els altres membres la 
consideració de vocals, i estarà integrada 
pel Director dels òrgans jurisdiccionals i 
compliment normatiu, que exercirà la funció 
de President de la Comissió Reglamentària; 
un membre de l'Assessoria Jurídica, intern 
o extern, nomenat per la Junta Directiva 
a proposta del President; el Secretari 

General de l’FCF, que exercirà la funció de 
Secretari de la Comissió Reglamentària, i 
que podrà delegar la seva funció en un altre 
membre de la Comissió; el President del 
Comitè de Primera Instància territorial de 
l’FCF; el President del Comitè d'Apel·lació 
de l’FCF; un representant per cadascun 
dels següents estaments que formen 
part de l’FCF: àrbitres, jugadors, LCFS i 
entrenadors; i, en el seu cas, fins a set altres 
membres més, que podrà nomenar la Junta 
Directiva a proposta del President.

 D'entre els membres de la Comissió es 
nomenarà un Vicepresident. 

3. La Comissió Reglamentària desenvoluparà 
les funcions següents:

a. L’elaboració de l’avantprojecte de la 
normativa tècnica i reglamentària de 
l’FCF, així com l’estudi i anàlisi de tots els 
aspectes tècnics del futbol i de normativa 
esportiva d’àmbit autonòmic, estatal o 
internacional relacionada amb el món de 
l’esport, i del futbol en particular. 

b. Fomentar el millor coneixement de les 
normatives federatives per part dels 
membres de l’organització de l’FCF i per 
part dels federats i entitats o clubs afiliats.

c. Vetllar per la redacció clara i comprensible 
de tots els preceptes de la normativa 
tècnica i reglamentària que sigui aprovada.

4. La Comissió Reglamentària es reunirà un 
cop a l’any, en sessió ordinària, i sempre que 
sigui convocada pel seu President a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. 
Així mateix, es reunirà en tot cas quan la 
Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, 
la presentació de propostes o l'adopció 
d'acords en l'àmbit de les seves funcions.

5. La Junta Directiva podrà aprovar 
un reglament intern de la Comissió 
Reglamentària que desenvolupi i 
complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts. 

 
CAPÍTOL 12è.

COMISSIÓ INTERTERRITORIAL 
 
Secció Única
 

Article 72è. 

1. La Comissió Interterritorial es constitueix 
com un òrgan dependent de la Junta Directiva 
de l'FCF d’assessorament i coordinació per la 
promoció general del futbol en tot el territori 
de Catalunya. 

2. La Comissió Interterritorial estarà integrada 
per un mínim de 15 membres i un màxim 
de 35, nomenats per la Junta Directiva, i 
podran ser-ne membres persones amb 
responsabilitats de gestió o direcció 
vinculades a l’FCF o persones externes. La 
Comissió Interterritorial es compondrà d’un 

President, un Vicepresident, un Secretari, i la 
resta de membres tindran la consideració de 
vocals. El President de la Junta Directiva l’FCF 
exercirà la funció de President de la Comissió 
Interterritorial. El càrrec de Secretari recaurà 
en el Secretari General, que podrà delegar 
la seva funció en un altre membre de la 
Comissió. D'entre els membres de la Comissió 
es nomenarà un Vicepresident.

3. La Comissió Interterritorial desenvoluparà 
principalment les funcions següents: 

a. Conèixer i informar sobre l’activitat 
federativa en tots els seus aspectes.

b. Coordinar, en general, l’activitat de l’FCF a 
tot el territori de Catalunya, en qualsevol 
classe i categoria de competicions.

c. Vetllar pel compliment escrupolós de la 
unitat de criteris en els àmbits d’actuació 
de l’FCF.

4. La Comissió Interterritorial es reunirà sempre 
que sigui convocada pel seu President a 
iniciativa pròpia o a sol·licitud dels seus 
membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan 
la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la 
presentació de propostes o l'adopció d'acords 
en l'àmbit de les seves funcions.

5. La Junta Directiva podrà aprovar un reglament 
intern de la Comissió Interterritorial que 
desenvolupi i complementi la regulació 
establerta en els presents Estatuts.



5. Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

118

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 68è

Article 69è

Article 70è

Article 71è
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Article 82è

Article 83è
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Article 85è

Article 86è

Article 87è
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Renumeració articles 
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Renumeració articles 
Estatuts a partir  

del 68è i concordances
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Article 11è.

Article 30è.

1. El Comitè de Futbol Femení és l’òrgan 
de la FCF al qual, dins l’àmbit de  les  
competicions  d’aquesta,  hom  encomana,  
per  delegació  de  la Junta  Directiva  de  la  
FCF,  l’organització  i  direcció  del  futbol  
practicat per dones.

2. El càrrec de director serà de designació 
directa del President de la  FCF.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió 
i administració de la FCF, que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats 
esportives de la Federació i gestionar el seu 
funcionament d’acord amb l’objectiu social i els 
acords de l'Assemblea general, el nomenament 
i cessament, a proposta del President de 
la FCF, del Secretari General, del Director 
General, de l’Assessor Jurídic, dels membres 
dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i 
Disciplina Esportiva, del Comitè d'Apel·lació, 
i de la Comissió d'Ètica Esportiva i de Lluita 
contra la Violència, així com la resta de 
competències que es contenen en els presents 
estatuts i que no estiguin expressament 
atribuïts a l'Assemblea General. 

1. El Comitè de Futbol Femení és l'òrgan 
de la FCF al qual, dins l’àmbit de  les  
competicions  d’aquesta,  hom  encomana,  
per  delegació  de  la Junta  Directiva  de  la  
FCF,  l'organització  i  direcció  del  futbol  
femení.

2. El càrrec de director serà de designació 
directa del President de l’ FCF.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió 
i administració de la FCF, que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats 
esportives de la Federació i gestionar el seu 
funcionament d’acord amb l’objectiu social i els 
acords de l’Assemblea general, el nomenament 
i cessament, a proposta del President de 
la FCF, del Secretari General, del Director 
General, de l'Assessor Jurídic, dels membres 
dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i 
Disciplina Esportiva, del Comitè d'Apel·lació, 
i de la Comissió d'Ètica Esportiva i de Lluita 
contra la Violència, així com la resta de 
competències que es contenen en els presents 
estatuts i que no estiguin expressament 
atribuïts a l'Assemblea General. 

PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Disposició  
Transitòria Segona

Pel que fa referència a l’obligació de disposar 
de coordinador titulat i amb credencial 
federativa, que disposa la lletra l) de l’apartat 
de l’article 11è dels presents Estatuts, 
s’estableix el següent període transitori per a 
la seva plena aplicació:

a. Temporada 2015/2016: Tindran l’obligació 
de disposar de coordinador els clubs que 
inscriguin en competició més de quinze 
equips.

b. Temporada 2016/2017: Tindran l’obligació 
de disposar de coordinador els clubs 
que inscriguin en competició més de deu 
equips.

c. Temporada 2018/2019: Tindran l’obligació 
de disposar de coordinador els clubs 
que inscriguin en competició més de cinc  
equips.

Suprimir
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Article 101è.    

Article 124è.   

Article 30è.

Article 101è.

Així mateix, és competència de la Junta 
Directiva l’admissió de clubs i membres afiliats 
o adherits; la convocatòria de les Assemblees 
Generals; les convocatòries de les eleccions, 
si s’escau, a membres de l'Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, 
àrbitres i entrenadors, i la presentació a 
l'Assemblea General Ordinària, a l’acabament 
de l’exercici, de la memòria de les activitats 
realitzades i de la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut, amb el balanç i el compte 
de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent.

1. Els futbolistes poden ser professionals o 
aficionats. 

2. Són futbolistes professionals aquells 
qui, en virtut d’una relació establerta 
amb caràcter regular, es dediquin 
voluntàriament a la pràctica del futbol 
per compte i dins l’àmbit d’organització i 
direcció d’un club, a canvi d’una retribució. 

3. Són futbolistes aficionats aquelles 
persones que es dediquen a la pràctica de 
l’esport dins l’àmbit d’un club percebent-ne 
només la compensació de les despeses 

derivades de llur pràctica esportiva, 
romanent exclosos per tant de l’àmbit de les 
disposicions legals que regulen la relació 
especial de treball dels jugadors a què es 
refereix l’apartat anterior.

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

3. Els futbolistes amb llicència a favor d’un club 
en un equip de Futbol Sala, podrà entrenar-
se en un equip d’un altre club, 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 participar en l’entrenament.

Així mateix, és competència de la Junta 
Directiva l’admissió de clubs i membres afiliats 
o adherits; la convocatòria de les Assemblees 
Generals; les convocatòries de les eleccions, 
si s’escau, a membres de l'Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, 
àrbitres i entrenadors, i la presentació a 
l'Assemblea General Ordinària, a l’acabament 
de l’exercici, de la memòria de les activitats 
realitzades i de la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut, amb el balanç i el compte 
de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent.

1. Els futbolistes poden ser professionals o 
aficionats. 

2. Són futbolistes professionals aquells 
qui, en virtut d’una relació establerta 
amb caràcter regular, es dediquin 
voluntàriament a la pràctica del futbol 
per compte i dins l’àmbit d’organització i 
direcció d’un club, a canvi d’una retribució. 

3. Són futbolistes aficionats aquelles 
persones que es dediquen a la pràctica de 
l’esport dins l’àmbit d’un club percebent-ne 
només la compensació de les despeses 

derivades de llur pràctica esportiva, 
romanent exclosos per tant de l’àmbit 
de les disposicions legals que regulen la 
relació especial de treball dels jugadors a 
què es refereix l’apartat anterior. S’entenen 
inclosos, per tant, entre els futbolistes 
aficionats, els que reuneixin els requisits 
establerts en el present article i 
subscriguin qualssevol de les llicències 
que estableix l’article 107 del Reglament 
General, tret de la Professional (P).

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. 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, 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.
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Article 127è.Article 125è .

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.

1. Són  causes  de  cancel·lació  de  les  
llicències  dels  futbolistes  les següents:

a. Baixa concedida pel club.

b. No intervenir l’equip  en competició oficial 
o retirar-se d’aquella en què participi.

c. Baixa del club per dissolució, absorció o 
expulsió.

d. Transferència dels drets federatius.

e. Expiració o resolució del contracte, 
tractant-se de professionals. 

f. Acord adoptat pels òrgans competents.

g. Fusió dels clubs quan, segons estableix 
l’article 123.1.2 del present 

 Reglament, es tracti de futbolistes 
aficionats, juvenils o de categories 
inferiors, o de futbol sala o femení, que 
optin per no continuar inscrits.

h. L’incompliment de les condicions 
pactades entre club i jugador en el 
document de compromís corresponent.

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 deu 
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.

1.-  Són  causes  de  cancel·lació  de  les  
llicències  dels  futbolistes  les següents:

a. Baixa concedida pel club.

b. No intervenir l’equip  en competició oficial 
o retirar-se d’aquella en què participi.

c. Baixa del club per dissolució, absorció o 
expulsió.

d. Transferència dels drets federatius.

e. Expiració o resolució del contracte, 
tractant-se de professionals. 

f. Acord adoptat pels òrgans competents 
mitjançant resolució motivada.

g. Fusió dels clubs quan, segons estableix 
l’article 123.1.2 del present 

 Reglament, es tracti de futbolistes 
aficionats, juvenils o de categories 
inferiors, o de futbol sala o femení, que 
optin per no continuar inscrits.

h. L’incompliment de les condicions 
pactades entre club i jugador en el 
document de compromís corresponent.
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Article 181è.Article 127è.

Article 141è.

i . Qualsevol altra causa de les establertes 
específicament en el present Reglament 
per a les diferents classes de jugadors.

2. En qualsevol cas, la cancel·lació de la 
inscripció tindrà com a efecte l’anul·lació de 
la llicència corresponent.

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, intervenint,  
en més de dos d’ells, un temps complet 
de l’encontre, 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.

1.   Tots  els  terrenys  de  joc  hauran  
de  disposar  d’un certificat anual de 
manteniment i desinfecció.

2.   Hom  prohibeix  l’entrada  d’animals  als  
terrenys  de  joc,  així  com adobar els de 
gespa amb substàncies que poguessin 
comportar risc per als jugadors, així com 
l’organització d’activitats o manifestacions 
que puguin pertorbar, més tard, el 
desenvolupament normal dels partits de 
futbol; el seu incompliment serà sancionat, 
com correspon, per l’òrgan competent.

3.   Així  mateix,  els  terrenys  de  joc  hauran  de  
disposar  de cardioprotecció a través dels 
aparells homologats corresponents.

i.  Qualsevol altra causa de les establertes 
específicament en el present Reglament 
per a les diferents classes de jugadors.

2. En qualsevol cas, la cancel·lació de la 
inscripció tindrà com a efecte l’anul·lació de 
la llicència corresponent.

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 deu 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.

1. Suprimir.

1. Hom  prohibeix  l’entrada  d’animals  als  
terrenys  de  joc,  així  com adobar els de 
gespa amb substàncies que poguessin 
comportar risc per als jugadors, així com 
l’organització d’activitats o manifestacions 
que puguin pertorbar, més tard, el 
desenvolupament normal dels partits de 
futbol; el seu incompliment serà sancionat, 
com correspon, per l’òrgan competent.

2. La Junta Directiva de la Federació  
Catalana de Futbol podrà impulsar 
campanyes de sensibilització per afavorir 
la cardioprotecció dels recintes esportius, 
d’acord amb la legislació aplicable.
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Article 187è.Article 187è.

1. Tots els encontres, tant oficials com 
amistosos, es jugaran segons el que 
disposin les Regles de la “International 
Board”, amb les modificacions que s’hi vagin 
introduint, un cop aprovades aquelles per la 
F.I.F.A., i publicades oficialment per la RFEF.

2. D’altra banda, els partits es regiran per les 
disposicions contingudes en el present 
Reglament, sense perjudici de les que, 
especialment, dictin els organismes 
competents pel que fa a determinats 
encontres i competicions que, per llur 
àmbit, hagin de celebrar-se en condicions 
particulars.

3. La durada dels partits serà:  
En Prebenjamins: 40 minuts en quatre 
temps de 10. 
 
En Benjamins: 48 minuts en quatre temps 
de 12.

 En Alevins: 60 minuts en quatre temps de 15.

 En Infantils: 70 minuts en dos temps de 35.

 En Cadets: 80 minuts en dos temps de 40.

 En Juvenils : 90 minuts en dos temps de 45.

 En Aficionats: 90 minuts en dos temps de 45.

 En Sala: 50 minuts en dos temps de 25.

 En Femení: 90 minuts en dos temps de 45.

 En Femení Juvenil: 80 minuts en dos temps 
de 40.

 En Femení Infantil: 72 minuts en quatre 
temps de 18.

 En Femení Aleví: 60 minuts en quatre temps 
de 15.

 84

 A la modalitat de futbol sala, la durada 
dels partits s’establirà segons la categoria 
i divisió a les Regles de Joc de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala.

1. Tots els encontres, tant oficials com 
amistosos, es jugaran segons el que 
disposin les Regles de la “International 
Board”, amb les modificacions que s’hi vagin 
introduint, un cop aprovades aquelles per la 
F.I.F.A., i publicades oficialment per la RFEF.

2. D’altra banda, els partits es regiran per les 
disposicions contingudes en el present 
Reglament, sense perjudici de les que, 
especialment, dictin els organismes 
competents pel que fa a determinats 
encontres i competicions que, per llur 
àmbit, hagin de celebrar-se en condicions 
particulars.

3. La durada dels partits serà:  
En Debutants: 40 minuts en quatre temps 
de 10.

 En Prebenjamins: 40 minuts en quatre 
temps de 10.

 En Benjamins: 48 minuts en quatre temps 
de 12.

 En Alevins: 60 minuts en quatre temps de 15.

 En Infantils: 70 minuts en dos temps de 35.

 En Cadets: 80 minuts en dos temps de 40.

 En Juvenils : 90 minuts en dos temps de 45.

 En Aficionats: 90 minuts en dos temps de 45.

 En Sala: 50 minuts en dos temps de 25.

 En Femení: 90 minuts en dos temps de 45.

 En Femení Juvenil: 80 minuts en dos temps 
de 40.

 En Femení Cadet: 80 minuts en dos temps 
de 40.

 En Femení Infantil: 60 minuts en quatre 
temps de 15.

 En Femení Aleví: 48 minuts en quatre 
temps de 12.

 En Femení Benjamí: 40 minuts en quatre 
temps de 10.

A la modalitat de futbol sala, la durada dels 
partits s’establirà segons la categoria i divisió 
a les Regles de Joc de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala.
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Article 191è.Article 191è.

1. Els futbolistes vestiran el primer dels dos 
uniformes oficials de llur club. Al dors de 
la samarreta figurarà, de forma visible, 
destacada i amb prou contrast, el número 
d’alineació que els correspongui, de l’ 1 a 
l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els suplents, 
la dimensió del qual serà de vint-i-cinc 
centímetres d’alçada.

 Idèntica numeració haurà de figurar tant 
a la part davantera com a la posterior de 
qualsevol roba esportiva que utilitzin els 
jugadors sempre que romanguin al terreny 
de joc.

2. Tractant-se de competicions territorials, 
podrà figurar al dors de les samarretes 
dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En 
les competicions de juvenils i inferiors 
podrà figurar al dors de les samarretes dels 
futbolistes la numeració que es desitgi, amb 
un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 
s’hauran de tenir en compte les mateixes 
característiques que preveu l’apartat 1), i el 
Delegat de l’equip haurà d’indicar a l’àrbitre 
el número de l’alineació que li correspongui, 
segons que siguin titulars o suplents.

3. En el decurs de la temporada, els clubs no 
podran canviar els colors de l’uniforme de 
llurs equips.

4. Quan s’enfrontin dos equips els uniformes 
dels quals siguin iguals o tan semblants que 
provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, 
canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. 
Si el partit se celebrés en camp neutral, ho 
farà el conjunt d’afiliació més recent.

 Tot i això, si l’equip visitant no disposa de 
la segona equipació, l’equip local tindrà 
el deure de facilitar-li la samarreta de la 
segona equipació pròpia, o bé pitralls, 
si es tracta d’un encontre disputat en la 
modalitat de futbol 7. L’incompliment de 
les obligacions establertes en la present 
disposició comportarà la imposició als 
clubs infractors de les sancions previstes 
a l’article 340è bis o 320è del Reglament 
General, segons correspongui.

5. Els clubs adscrits a les competicions 
d’àmbit territorial, queden facultats per 
establir que figuri, al dors de les samarretes 
dels futbolistes, en la part alta, damunt del 
número d’alineació, a 7,5 cm. d’alçada, la 
identificació del jugador de què es tracti.

1. Els futbolistes vestiran el primer dels dos 
uniformes oficials de llur club. Al dors de 
la samarreta figurarà, de forma visible, 
destacada i amb prou contrast, el número 
d’alineació que els correspongui, de l’ 1 a 
l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els suplents, 
la dimensió del qual serà de vint-i-cinc 
centímetres d’alçada.

 Idèntica numeració haurà de figurar tant 
a la part davantera com a la posterior de 
qualsevol roba esportiva que utilitzin els 
jugadors sempre que romanguin al terreny 
de joc.

2. Tractant-se de competicions territorials, 
podrà figurar al dors de les samarretes 
dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En 
les competicions de juvenils i inferiors 
podrà figurar al dors de les samarretes dels 
futbolistes la numeració que es desitgi, amb 
un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 
s’hauran de tenir en compte les mateixes 
característiques que preveu l’apartat 1), i el 
Delegat de l’equip haurà d’indicar a l’àrbitre 
el número de l’alineació que li correspongui, 
segons que siguin titulars o suplents.

3. En el decurs de la temporada, els clubs no 
podran canviar els colors de l’uniforme de 
llurs equips.

4. Quan s’enfrontin dos equips els uniformes 
dels quals siguin iguals o tan semblants que 
provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, 
canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. 
Si el partit se celebrés en camp neutral, ho 
farà el conjunt d’afiliació més recent.

 En els encontres disputats en la modalitat 
de futbol 7 es permetrà l’ús de pitralls, 
i en tot cas, l’àrbitre haurà de procurar 
sempre exhaurir tots els mitjans perquè 
l’encontre se celebri.

5. Els clubs adscrits a les competicions 
d’àmbit territorial, queden facultats per 
establir que figuri, al dors de les samarretes 
dels futbolistes, en la part alta, damunt del 
número d’alineació, a 7,5 cm. d’alçada, la 
identificació del jugador de què es tracti.
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Article 208è.Article 208è.

1. Quan es produeixi una vacant en una 
categoria o divisió per motiu d’una retirada, 
fusió, absorció, descens d’un equip filial o 
per qualsevol altra circumstància, abans 
de formar-se el calendari, serà coberta, a 
través de l’Òrgan competent de la FCF, que 
resoldrà al respecte aplicant els següents 
criteris:

a. En qualsevol cas, tindrà més dret a 
romandre en la categoria o divisió de què 
es tracti qui, essent adscrit a la mateixa 
del que va provocar la vacant, l’hagués 
perdut per un descens no compensat 
segons els criteris de Territorialitat, 
malgrat el fet de no ésser situat en 
lloc de descens; corrent-se, si s’escau, 
successivament les escales.

b. Un cop exclosa la situació que preveu 
l’apartat anterior, gaudirà sempre de 
més dret el club amb millor classificació 
de la divisió o categoria immediatament 
inferior, sense perjudici del que disposa 
l’article 206.2, per als campionats formats 
per grups amb criteris geogràfics o de 
Territorialitat; corrent-se, si s’escau, 
successivament les escales.

2.  Sense perjudici del que disposa l’article 
anterior, si la vacant es produeix per 
impossibilitat d’ascens de l’equip 

que ha quedat campió, per disposició 
reglamentària o disciplinària, ocuparà 
la plaça l’equip classificat a continuació 
del mateix grup en què es produeixi tal 
circumstància.

3. Si ja fos publicat el calendari, en produir-
se la vacant, l’Òrgan competent de la FCF 
podrà decidir entre deixar vacant la plaça o 
cobrir-la de la manera més adient, d’acord 
amb la classificació.

4. Si, un cop començades les competicions, 
hi hagués alguna resolució d’un Organisme 
Superior, havent causat estat les 
actuacions dels clubs afectats, hom 
respectarà la categoria superior d’ambdós 
en la temporada següent, i el grup en 
qüestió romandrà conformat per l’excés 
de clubs derivat d’això. Aquesta situació 
quedarà regulada a l’acabament de la 
temporada mitjançant la modificació 
corresponent dels efectes classificatoris.

1. Quan es produeixi una vacant en una 
categoria o divisió per motiu d’una retirada, 
fusió, absorció, descens d’un equip filial o 
per qualsevol altra circumstància, abans de 
formar-se el calendari, serà coberta, a través 
de l’Òrgan competent de la FCF, que resoldrà 
al respecte aplicant els següents criteris:

a. En qualsevol cas, tindrà més dret a 
romandre en la categoria o divisió de què 
es tracti qui, essent adscrit a la mateixa 
del que va provocar la vacant, l’hagués 
perdut per un descens no compensat 
segons els criteris de Territorialitat, 
malgrat el fet de no ésser situat en 
lloc de descens; corrent-se, si s’escau, 
successivament les escales.

b. Un cop exclosa la situació que preveu 
l’apartat anterior, gaudirà sempre de 
més dret el club amb millor classificació 
de la divisió o categoria immediatament 
inferior, sense perjudici del que disposa 
l’article 206.2, per als campionats formats 
per grups amb criteris geogràfics o de 
Territorialitat; corrent-se, si s’escau, 
successivament les escales. 

c. Tot i això, i també un cop exclosa la 
situació que es preveu en l’apartat a) del 
present article, en el cas específic que 
la vacant es produeixi per impossibilitat 

d’ascens de l’equip que ha quedat 
campió --per disposició reglamentària 
o disciplinària-- ocuparà la plaça l’equip 
classificat a continuació del mateix grup 
en què es produeixi tal circumstància.

2. Sense perjudici del que disposa l’article 
anterior, si la vacant es produeix per 
impossibilitat d’ascens de l’equip 
que ha quedat campió, per disposició 
reglamentària o disciplinària, ocuparà 
la plaça l’equip classificat a continuació 
del mateix grup en què es produeixi tal 
circumstància.

2. Si ja fos publicat el calendari, en produir-
se la vacant, l’Òrgan competent de la FCF 
podrà decidir entre deixar vacant la plaça o 
cobrir-la de la manera més adient, d’acord 
amb la classificació.

3. Si, un cop començades les competicions, 
hi hagués alguna resolució d’un Organisme 
Superior, havent causat estat les 
actuacions dels clubs afectats, hom 
respectarà la categoria superior d’ambdós 
en la temporada següent, i el grup en 
qüestió romandrà conformat per l’excés 
de clubs derivat d’això. Aquesta situació 
quedarà regulada a l’acabament de la 
temporada mitjançant la modificació 
corresponent dels efectes classificatoris.
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Article 232è.Article 232è.

1. Els  clubs  tenen  l’obligació  de  fer  que  
els  partits  celebrats  a  llurs camps 
es desenvolupin amb normalitat i en 
l’ambient de correcció que ha  de  presidir  
les  manifestacions  esportives,  tenint  
cura  tant  dels efectes  personals  dins  
i  fora  dels  vestidors  com  del  fet  
que  es mantinguin, en tot moment, les 
consideracions degudes a les autoritats 
federatives,  àrbitres  i  àrbitres  assistents,  
directius,  futbolistes, entrenadors,  
auxiliars  i  empleats,  i  responent,  a  més,  
del  fet  que  es garanteixin degudament els 
serveis propis del terreny de joc, vestidors 
i  altres  dependències  i  instal·lacions,  
i  del  fet  que  hi  concorri  força pública 
suficient o almenys n’hagi estat sol·licitada 
la presència.

 Així  mateix,  hauran  de  complir  
escrupolosament  les  disposicions vigents 
per a la prevenció de la violència en els 
espectacles esportius.

2. Als  efectes  del  punt  anterior,  i  de  
la  resta  de  disposicions  del present 
Reglament, tindran la consideració 
d’autoritat federativa totes aquelles  
persones  que  desenvolupin  alguna  funció  
dins  de l’organització de la Federació 
Catalana de Futbol.

3. Quan la forca pública no hi sigui present, 
malgrat el fet d’haver-la sol·licitat,  els  
clubs  locals  disposaran  un  servei  d’ordre,  
compost  per directius  de la pròpia entitat, 
per  tal de garantir  la  independència de 
l’actuació de l’àrbitre, el respecte degut a 
l’exercici de la seva funció i la seva protecció 
necessària.

4. Els visitants tenen deures recíprocs 
d’esportivitat i correcció envers les 
persones enumerades i, molt especialment, 
amb el públic.

5. Els  futbolistes  components  d’ambdós  
equips  contendents,  tant titulars  com  
suplents,  tenen  l’obligació  de  saludar-se  
entre  ells  i  a l’àrbitre  de  l’encontre  abans  de  
l’inici  del  partit, i  a  la  finalització  del mateix.

6. Per  cada  equip  que  participi  en  la  
competició  en  les  categories d’infantils i 
inferiors  els clubs hauran de designar una 
persona com a responsable  de  la  grada,  la  
qual  contribuirà  al  bon  desenvolupament 
dels encontres per part del públic assistent, 
en les condicions que es determinin 
mitjançant circular.

1. Els  clubs  tenen  l’obligació  de  fer  que  
els  partits  celebrats  a  llurs camps 
es desenvolupin amb normalitat i en 
l’ambient de correcció que ha  de  presidir  
les  manifestacions  esportives,  tenint  
cura  tant  dels efectes  personals  dins  
i  fora  dels  vestidors  com  del  fet  
que  es mantinguin, en tot moment, les 
consideracions degudes a les autoritats 
federatives,  àrbitres  i  àrbitres  assistents,  
directius,  futbolistes, entrenadors,  
auxiliars  i  empleats,  i  responent,  a  més,  
del  fet  que  es garanteixin degudament els 
serveis propis del terreny de joc, vestidors 
i  altres  dependències  i  instal·lacions,  
i  del  fet  que  hi  concorri  força pública 
suficient o almenys n’hagi estat sol·licitada 
la presència.

 Així  mateix,  hauran  de  complir  
escrupolosament  les  disposicions vigents 
per a la prevenció de la violència en els 
espectacles esportius.

2. Als  efectes  del  punt  anterior,  i  de  
la  resta  de  disposicions  del present 
Reglament, tindran la consideració 
d’autoritat federativa totes aquelles  
persones  que  desenvolupin  alguna  funció  
dins  de l’organització de la Federació 
Catalana de Futbol.

3. Quan la forca pública no hi sigui present, 
malgrat el fet d’haver-la sol·licitat,  els  
clubs  locals  disposaran  un  servei  d’ordre,  
compost  per directius  de la pròpia entitat, 
per  tal de garantir  la  independència de 
l’actuació de l’àrbitre, el respecte degut a 
l’exercici de la seva funció i la seva protecció 
necessària.

4. Els visitants tenen deures recíprocs 
d’esportivitat i correcció envers les 
persones enumerades i, molt especialment, 
amb el públic.

5. Els  futbolistes  components  d’ambdós  
equips  contendents,  tant titulars  com  
suplents,  tenen  l’obligació  de  saludar-se  
entre  ells  i  a l’àrbitre  de  l’encontre  abans  de  
l’inici  del  partit, i  a  la  finalització  del mateix.

6. Suprimir
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Article 271è.Article 271è.

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, 
a l’any o al mes, segons que siguin molt 
greus, greus o lleus, començant-se a 
comptar el termini de prescripció el dia en 
el qual hagin estat comeses.

 El termini de prescripció de les infraccions 
s’interromprà per la iniciació del  
procediment  sancionador;  però  tornarà  
a  córrer  el  termini corresponent si 
l’expedient roman paralitzat per causa no 
imputable a l’infractor durant més de dos 
mesos o si l’expedient acaba sense que el 
culpable hagués estat sancionat.

 Tractant-se  de  qüestions  que  afectin  
el  resultat  d’un  encontre,  la prescripció 
es produirà transcorregut el segon dia 
hàbil següent al de la data de celebració 
del partit; un cop exhaurit aquest termini, 
aquell romandrà confirmat.

 Pel  que  fa  a  reclamacions  i  denúncies,  
prevaldrà  el  disposat  en  els articles 245è 
i 246è.

2. Les sancions prescriuran als tres anys, a 
l’any o al mes, segons que es  tracti  de  les  
que  corresponguin  a  infraccions  molt  
greus,  greus  o lleus, sense perjudici del que 

estableixen els articles 285è, 327è i 334è 
del present Reglament.

 El termini de prescripció de les sancions 
començarà a comptar des de l’endemà del 
dia en què adquireixi fermesa la resolució 
per la qual es va imposar sanció, o el dia 
en què se’n trenqués el compliment, si la 
sanció hagués començat a complir-se.

3. Quan  la  pèrdua  de  la  qualitat  de  membre  
de  l’organització  sigui voluntària, aquest 
supòsit d’extinció de la responsabilitat 
tindrà efectes simplement suspensius si 
qui fos subjecte a procediment disciplinari 
en tràmit,  o  hagués  estat  sancionat,  
recuperés,  en  qualsevol  activitat esportiva 
federada, i dintre d’un termini de tres anys, 
aquella condició, cas en el qual el temps de 
suspensió de la seva responsabilitat no es 
computarà als efectes de prescripció.

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, a 
l’any o al mes, segons que siguin molt greus, 
greus o lleus, començant-se a comptar el 
termini de prescripció el dia en el qual hagin 
estat comeses.

 El termini de prescripció de les infraccions 
s’interromprà per la iniciació del  
procediment  sancionador;  però  tornarà  
a  córrer  el  termini corresponent si 
l’expedient roman paralitzat per causa no 
imputable a l’infractor durant més de dos 
mesos o si l’expedient acaba sense que el 
culpable hagués estat sancionat.

 Tractant-se  de  qüestions  que  afectin  
el  resultat  d’un  encontre,  la prescripció 
es produirà transcorregut el segon dia 
hàbil següent al de la data de celebració 
del partit; un cop exhaurit aquest termini, 
aquell romandrà confirmat.

 Pel  que  fa  a  reclamacions  i  denúncies,  
prevaldrà  el  disposat  en  els articles 245è i 
246è.

2. Les sancions prescriuran als tres anys, a 
l’any o al mes, segons que es  tracti  de  les  
que  corresponguin  a  infraccions  molt  
greus,  greus  o lleus, sense perjudici del que 

estableixen els articles 285è, 327è i 334è 
del present Reglament.

 El termini de prescripció de les sancions 
començarà a comptar des de l’endemà del 
dia en què adquireixi fermesa la resolució 
per la qual es va imposar sanció, o el dia 
en què se’n trenqués el compliment, si la 
sanció hagués començat a complir-se.

3. Quan  la  pèrdua  de  la  qualitat  de  
membre  de  l’organització  sigui 
voluntària, la causa d’extinció de la 
responsabilitat disciplinària establerta en 
l’apartat f) de l’article 270è tindrà efectes 
únicament  suspensius si qui fos subjecte 
a procediment disciplinari en tràmit,  
o  hagués  estat  sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent  recuperés,  en  
qualsevol  activitat esportiva federada, i 
dintre d’un termini de tres anys, aquella 
condició, cas en el qual el temps de 
suspensió de la seva responsabilitat 
disciplinària esportiva no es computarà 
als efectes de prescripció.

4.  Si la pèrdua de la condició de federat o 
membre de l’organització federativa no 
és voluntària, sinó com a conseqüència 
de la seva expulsió de l’entitat en la 
qual està vinculat mitjançant llicència 
federativa, amb independència del motiu 
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Article 287è.Article 271è.

Article 284è.

Tota suspensió per temps determinat o per 
partits, derivada del que preveu l’article 259.a), 
comportarà la inhabilitació per a l’exercici 
de tota mena d’activitats i llicències dins de 
l’organització esportiva del futbol, pel mateix 
temps o número de partits que la suspensió.

1. Quan un jugador pogués ésser alineat 
reglamentàriament en competicions 
diferents i hagués estat sancionat en 
una d’elles amb suspensió, no seran 
computables per al seu compliment els 
encontres que disputi el seu club en una 
altra diferent d’aquella en la qual es va 
cometre la falta, si el culpable no hagués 
intervingut, almenys, en tres partits 
corresponents a la mateixa.

2. La disposició continguda en l’apartat 
anterior no serà d’aplicació tractant-se 
de partits de Lliga i de Copa, que seran 
computables entre ells, a efectes del 
compliment de la suspensió, llevat 
que aquesta ho fos per acumulació 
d’amonestacions.

3. Així mateix, el federat sancionat que pugui 
intervenir reglamentàriament en diferents 
equips del seu club, o en algun dels equips 
d’un club patrocinador, no podrà intervenir 
en cap d’aquests equips o clubs fins que 
no transcorri, en la categoria en què es va 
cometre la infracció, el nombre de jornades 
que es corresponguin amb la sanció, tret 
que la sanció hagi estat imposada per 
acumulació d’amonestacions.

que produeixi l’esmentada desvinculació, 
el compliment o còmput de les sancions 
que pogués imposar-li l’òrgan disciplinari 
federatiu competent seguirà el mateix 
procediment aplicable als federats amb 
llicència federativa en vigor.

5. En el cas d’apreciar-se frau de llei en els 
dos supòsits anteriors, se suspendrà 
el compliment de la sanció a efectes 
del període de prescripció aplicable en 
atenció a la seva gravetat.

Tota suspensió per temps determinat o per 
partits, derivada del que preveu l’article 259.a), 
comportarà la inhabilitació per a l’exercici 
de tota mena d’activitats i llicències dins de 
l’organització esportiva del futbol, pel mateix 
temps o número de partits que la suspensió, 
sense perjudici del que disposa l’article 287 
del present Reglament.

1. Quan un jugador pogués ésser alineat 
reglamentàriament en competicions 
diferents i hagués estat sancionat en 
una d’elles amb suspensió, no seran 
computables per al seu compliment els 
encontres que disputi el seu club en una 
altra diferent d’aquella en la qual es va 
cometre la falta, si el culpable no hagués 
intervingut, almenys, en tres partits 
corresponents a la mateixa.

2.  La disposició continguda en l’apartat 
anterior no serà d’aplicació tractant-se 
de partits de Lliga i de Copa, que seran 
computables entre ells, a efectes del 
compliment de la suspensió, llevat 
que aquesta ho fos per acumulació 
d’amonestacions.

3. Així mateix, el federat sancionat que pugui 
intervenir reglamentàriament en diferents 
equips del seu club, o en algun dels equips 
d’un club patrocinador, no podrà intervenir 
en cap d’aquests equips o clubs fins que 
no transcorri, en la categoria en què es va 
cometre la infracció, el nombre de jornades 
que es corresponguin amb la sanció, tret 
que la sanció hagi estat imposada per 
acumulació d’amonestacions.
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Article 310è.Article 287è.

4.  Els federats que siguin suspesos a 
conseqüència d’infraccions comeses en 
una competició d’àmbit estatal (llevat de la 
suspensió per acumulació d’amonestacions) 
no podran intervenir en cap partit 
corresponent a competicions d’àmbit 
territorial fins que no hagin complert la 
sanció que els va ser imposada, a excepció 
de la Copa de Catalunya.

1. Si un equip no compareix per negligència 
amb  l’antelació que cal perquè el partit 
comenci a l’hora fixada, i això en provoca 
la suspensió, es  considerarà  com  perdut  
per  l’infractor,  declarant-se  vencedor 
l’oponent  pel  resultat  de  tres  gols  a  zero,  
i  s’imposarà  a  més  al  club responsable 
multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros.

 S’aplicarà igual sanció al que es presenti 
amb menys de 7 jugadors --o bé cinc si es 
tracta de la modalitat de Futbol Set--, al que 
no disposi de camp i al que sigui causant de 
la no celebració del partit.

2. En  cas  que,  a  criteri  de  l’òrgan  
jurisdiccional  competent,  la suspensió  d’un  
encontre  pel  fet  d’haver  romàs  un  dels  
equips  amb menys de set jugadors -- o bé 
cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda a la 
comissió de fets antiesportius, entenent 
com a aquestes actuacions les  provocades  
de  manera  voluntària  per  aconseguir  
la  inferioritat numèrica  i  la  consegüent  
suspensió  obligada  de  l’encontre,  
aquest òrgan podrà declarar guanyador 
el club no infractor amb el resultat de 
tres  gols  a  zero,  o  el  que  es  doni  en  
aquells  moments,  si  li  és  més favorable, i 
s’imposarà a més al club responsable multa 
accessòria de 40,08 a 400,87 euros.

 Tot i això, les sancions de caràcter lleu 
imposades a entrenadors, monitors, 
auxiliars o delegats consistents en 
un partit de suspensió implicaran 
únicament la prohibició de participar en 
la competició en què van ser imposades. 
No serà aplicable a aquest darrer supòsit 
l’acumulació de més d’una sanció de 
caràcter lleu.

4.  Els federats que siguin suspesos a 
conseqüència d’infraccions comeses en 
una competició d’àmbit estatal (llevat de la 
suspensió per acumulació d’amonestacions) 
no podran intervenir en cap partit 
corresponent a competicions d’àmbit 
territorial fins que no hagin complert la 
sanció que els va ser imposada, a excepció 
de la Copa de Catalunya.

1. Si un equip no compareix per negligència 
amb  l’antelació que cal perquè el partit 
comenci a l’hora fixada, i això en provoca 
la suspensió, es  considerarà  com  perdut  
per  l’infractor,  declarant-se  vencedor 
l’oponent  pel  resultat  de  tres  gols  a  zero,  
i  s’imposarà  a  més  al  club responsable 
multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros.

 S’aplicarà igual sanció al que es presenti 
amb menys de 7 jugadors --o bé cinc si es 
tracta de la modalitat de Futbol Set--, al que 
no disposi de camp i al que sigui causant de 
la no celebració del partit.

2. En  cas  que,  a  criteri  de  l’òrgan  
jurisdiccional  competent,  la suspensió  d’un  
encontre  pel  fet  d’haver  romàs  un  dels  
equips  amb menys de set jugadors -- o bé 
cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda a la 
comissió de fets antiesportius, entenent 
com a aquestes actuacions les  provocades  
de  manera  voluntària  per  aconseguir  
la  inferioritat numèrica  i  la  consegüent  
suspensió  obligada  de  l’encontre,  i en 
tots els casos en què l’equip causant de la 
suspensió es presenti amb menys d’onze o 
set jugadors (segons es tracti d’encontres 
disputats en la modalitat de futbol onze 
o futbol set, respectivament) per a la 
disputa de l’encontre, aquest òrgan podrà 
declarar guanyador el club no infractor 
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Article 311è.Article 310è.

3. Tractant-se d’una competició per 
eliminatòries, quan la sanció de pèrdua 
del partit es degui a causes no prou 
justificades, el Comitè de Competició  
podrà  declarar  perduda  per  l’infractor  
l’eliminatòria  de  la qual es tracti.

4. Les  persones  que  en  fossin  directament  
responsables  seran sancionades amb un 
mes de suspensió.

5. Quan un equip es presenti a les 
instal·lacions esportives amb retard notori 
no justificat però la demora no impedeixi 
la celebració del partit, s’imposarà al club 
multa en quantia establerta anteriorment.

1. Els clubs que incompleixin els deures propis 
de l’organització dels partits i els que són 
necessaris per al seu desenvolupament 
normal, entre els quals, el de disposar del 
tipus de pilota determinat per la Federació 
Catalana de Futbol, seran sancionats amb 
multa en quantia de 24,05 a 400,87 euros 
o, segons la transcendència del fet, amb 
clausura de llurs instal·lacions esportives 
d’un a tres encontres.

2. Es consideraran compreses entre aquelles 
obligacions la de disposar d’entrenador 
titulat, com a mínim, en possessió del 
títol d’entrenador territorial (Nivell II, 
Avançat o Tècnic d’Esports en Futbol) 
per als equips adscrits als campionats 
de Primera o Segona divisions catalanes, 
Preferent Juvenil, Divisió d'Honor Cadet, 
Divisió d'Honor Infantil i Preferent Femení; 
d’Instructor o amb el certificat de superació 
del primer nivell dels estudis de Tècnic 
d'Esports en futbol o Bàsic per a Tercera 
catalana, Primera Juvenil, Preferent Cadet, 
Preferent Infantil, la màxima i segona 
categoria d’Aleví, la màxima i segona 
categoria de Benjamí, Femení Primera 
divisió, Femení Juvenil Primera divisió i 
Femení Primera divisió Infantil; i de Monitor 
de Futbol Base per a la resta de categories. 
La inscripció del tècnic haurà d’efectuar-se 
prèviament a l’inici de la competició.

amb el resultat de tres  gols  a  zero,  o  el  
que  es  doni  en  aquells  moments,  si  li  és  
més favorable, i s’imposarà a més al club 
responsable multa accessòria de 40,08 a 
400,87 euros.

3. Tractant-se d’una competició per 
eliminatòries, quan la sanció de pèrdua 
del partit es degui a causes no prou 
justificades, el Comitè de Competició  
podrà  declarar  perduda  per  l’infractor  
l’eliminatòria  de  la qual es tracti.

4. Les  persones  que  en  fossin  directament  
responsables  seran sancionades amb un 
mes de suspensió.

5. Quan un equip es presenti a les 
instal·lacions esportives amb retard notori 
no justificat però la demora no impedeixi 
la celebració del partit, s’imposarà al club 
multa en quantia establerta anteriorment.

1. Els clubs que incompleixin els deures propis 
de l’organització dels partits i els que són 
necessaris per al seu desenvolupament 
normal, entre els quals, el de disposar del 
tipus de pilota determinat per la Federació 
Catalana de Futbol, seran sancionats amb 
multa en quantia de 24,05 a 400,87 euros 
o, segons la transcendència del fet, amb 
clausura de llurs instal·lacions esportives 
d’un a tres encontres.

2. Es consideraran compreses entre aquelles 
obligacions la de disposar d’entrenador 
titulat, com a mínim, en possessió del 
títol d’Entrenador Regional de Futbol 
(Entrenador Avançat de Futbol, Diploma-
Llicència UEFA A o Tècnic d’Esports 
en Futbol) per als equips adscrits als 
campionats de Primera i Segona divisions 
catalanes, Preferent Juvenil, Divisió 
d’Honor Cadet, Preferent Cadet i Divisió 
d’Honor Infantil; d’Instructor de Futbol 
Base (Entrenador Bàsic de Futbol, 
Diploma-Llicència UEFA B o Certificat 
de Superació dels Estudis de Nivell 
inicial en Futbol) per a Tercera catalana, 
Primera Juvenil, Primera Cadet, Preferent 
Infantil, Primera Infantil, Preferent Aleví, 
Preferent Benjamí, Preferent Femení i 
Preferent Juvenil Femení; i de Monitor de 
Futbol Base (Entrenador Nacional C) per 
a la resta de categories. La inscripció del 
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Article 322è.Article 311è.

 L'obligació de disposar de tècnic titulat 
comprèn la d’assistència dels mateixos a 
tots els partits oficials que disputi l’equip 
al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada.

 El club que no supleixi en un període de 15 
dies la vacant eventual, o bé no justifiqui 
l’absència del tècnic en els partits, serà 
sancionat amb multa de 200,00 euros, 
160,00 euros, 120,00 euros, 80,00 euros 
i  50,00 euros, segons que sigui adscrit, 
respectivament, a Primera, Segona, Tercera 
o Quarta divisions Catalanes de futbol 
territorial d’aficionats, o qualsevol de les 
altres categories de futbol base o femení, 
per cadascuna de les jornades en les quals, 
un cop expirat aquell termini esmentat de 15 
dies, no n’hagi estat cobert el lloc.

 Aquestes quantitats s’incrementaran, per a 
cada jornada, en un 10% sobre la base de la 
jornada anterior.

1. Incorrerà en suspensió de quinze a 
vint-i-cinc partits o durant un període 
de tres a sis mesos qui agredís l'àrbitre, 
àrbitres assistents, directius o autoritats 
esportives, sempre que l’acció fos única i no 
originés cap conseqüència danyosa.

2. La sanció serà per un període de sis mesos 
a un any o de vint-i-cinc partits a una 
temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, li 
calgués assistència mèdica o, sense això, 
hom considerés que hi va haver risc greu, 
donada la naturalesa de l’acció, sempre que 
aquesta no constitueixi falta més greu.

3. Si els agredits fossin futbolistes, originant 
lesió que requereixi assistència mèdica, 
la sanció serà de quinze partits a una 
temporada.

4. La sanció serà de vint-i-cinc partits o per 
un període de sis mesos de suspensió si el 
temps de baixa dels futbolistes fos durant 
més d’un mes.

5. Les circumstàncies referides anteriorment 
s’acreditaran en la forma que estableix el 
punt 3 de l’article 308è.

tècnic haurà d’efectuar-se prèviament a 
l’inici de la competició.

 L'obligació de disposar de tècnic titulat 
comprèn la d’assistència dels mateixos a 
tots els partits oficials que disputi l’equip 
al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada.

 El club que no supleixi en un període de 15 
dies la vacant eventual, o bé no justifiqui 
l’absència del tècnic en els partits, serà 
sancionat amb multa de 200,00 euros, 
160,00 euros, 120,00 euros, 80,00 euros 
i 50,00 euros, segons que sigui adscrit, 
respectivament, a Primera,

 Segona, Tercera o Quarta divisions 
Catalanes de futbol territorial d’aficionats, 
o qualsevol de les altres categories de 
futbol base o femení, per cadascuna de les 
jornades en les quals, un cop expirat aquell 
termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat 
cobert el lloc.

 Aquestes quantitats s’incrementaran, per a 
cada jornada, en un 10% sobre la base de la 
jornada anterior.

1. Incorrerà en suspensió de quinze a 
vint-i-cinc partits o durant un període 
de tres a sis mesos qui agredís l'àrbitre, 
àrbitres assistents, directius o autoritats 
esportives, sempre que l’acció fos única i no 
originés cap conseqüència danyosa.

2. La sanció serà per un període de sis mesos 
a un any o de vint-i-cinc partits a una 
temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, li 
calgués assistència mèdica o, sense això, 
hom considerés que hi va haver risc greu, 
donada la naturalesa de l’acció, sempre que 
aquesta no constitueixi falta més greu.

3. Si els agredits fossin altres federats 
o espectadors, originant lesió que 
requereixi assistència mèdica, la sanció 
serà de quinze partits a vint-i cinc partits 
o durant un període de tres a sis mesos.

4. La sanció serà de vint-i-cinc partits  a una 
temporada o per un període de sis mesos  
a un any de suspensió si el temps de 
baixa dels federats o dels espectadors fos 
durant més d’un mes.

5.  Les circumstàncies referides anteriorment 
s’acreditaran en la forma que estableix el 
punt 3 de l’article 308è.
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Article 338è.Article 338è.

Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres 
partits o per un període d’una a tres setmanes: 

a. El fet d’insultar, ofendre, amenaçar 
o provocar un altre, sempre que no 
constitueixi falta més greu.

b. El  fet  de  provocar  algú  contra  un  altre,  
sense  que  es  consumi  el propòsit. Si 
s’aconseguís, es castigarà com a inducció, 
imposant-se al culpable la mateixa sanció 
que a l’autor material del fet.

c. El  fet  de  pronunciar  termes  o  
expressions  atemptatoris  contra  el 
decòrum o la dignitat o fer servir gests o 
signes que, per llur procacitat, es tinguessin 
en el concepte públic per ofensius.

d. El fet  de protestar  de forma ostensible  
o insistent a  l’àrbitre o als àrbitres 
assistents, sempre que no constitueixi 
falta més greu.

e. El fet de provocar l’animositat del públic 
sense aconseguir el pretès.

f.  El  fet  de  comportar-se  de  manera  
violenta  arran  del  joc  o  com  a 
conseqüència  directa  d’algun  episodi  del  
mateix,  sempre  que  l’acció 

 origini risc, però no es produeixin 
conseqüències danyoses o lesives.

g.  El  fet  de  causar  danys  de  caràcter  lleu  
en  les  instal·lacions esportives.

h. El fet de no dirigir-se als vestidors un cop 
expulsat, sense possibilitat de presenciar 
el partit des de la graderia.

i. El fet de provocar per qualsevol mitjà la 
interrupció d’una jugada o episodi de joc, 
per part de les persones integrants de les 
banquetes.

j.  El  fet  de  llançar  la  pilota  o  qualsevol  
material  esportiu  contra  els participants 
en el partit o contra els espectadors

k. El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o 
produir-se, en general, altres actituds 
envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel 
fet d’ésser només lleument violentes, no 
acreditin ànim agressiu per part de l’agent.

2. Hom  sancionarà  amb  suspensió  de  dos  
a  quatre  partits  o  per  un període de dues 
setmanes a un mes:

a. El fet de fer servir joc perillós causant 
dany que minvi les facultats 

Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres 
partits o per un període d’una a tres setmanes: 

a. El fet d’insultar, ofendre, amenaçar 
o provocar un altre, sempre que no 
constitueixi falta més greu.

b. El  fet  de  provocar  algú  contra  un  altre,  
sense  que  es  consumi  el propòsit. Si 
s’aconseguís, es castigarà com a inducció, 
imposant-se al culpable la mateixa sanció 
que a l’autor material del fet.

c.  El  fet  de  pronunciar  termes  o  
expressions  atemptatoris  contra  el 
decòrum o la dignitat o fer servir gests o 
signes que, per llur procacitat, es tinguessin 
en el concepte públic per ofensius.

d. El fet  de protestar  de forma ostensible  
o insistent a  l’àrbitre o als àrbitres 
assistents, sempre que no constitueixi 
falta més greu.

e. El fet de provocar l’animositat del públic 
sense aconseguir el pretès.

f.  El  fet  de  comportar-se  de  manera  
violenta  arran  del  joc  o  com  a 
conseqüència  directa  d’algun  episodi  del  
mateix,  sempre  que  l’acció 

 origini risc, però no es produeixin 
conseqüències danyoses o lesives.

g.  El  fet  de  causar  danys  de  caràcter  lleu  
en  les  instal·lacions esportives.

h. El fet de no dirigir-se als vestidors un cop 
expulsat, sense possibilitat de presenciar 
el partit des de la graderia.

i. El fet de provocar per qualsevol mitjà la 
interrupció d’una jugada o episodi de joc, 
per part de les persones integrants de les 
banquetes.

j.  El  fet  de  llançar  la  pilota  o  qualsevol  
material  esportiu  contra  els participants 
en el partit o contra els espectadors

k. El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o 
produir-se, en general, altres actituds 
envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel 
fet d’ésser només lleument violentes, no 
acreditin ànim agressiu per part de l’agent.

2.  Hom  sancionarà  amb  suspensió  de  dos  
a  quatre  partits  o  per  un període de dues 
setmanes a un mes:

a. El fet de comportar-se de manera 
violenta arran del joc envers un 
adversari i originar conseqüències 
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Article 340è.Article 338è.

Article 340è.

de l’ofès, circumstància que haurà d’acreditar-
se mitjançant certificació expedida per 
facultatiu.

b. El fet d’adreçar-se als àrbitres, directius 
o autoritats esportives en termes o 
amb actituds injurioses o de menyspreu, 
sempre que l’acció no constitueixi falta 
més greu.

Seran infraccions específiques dels àrbitres, 
que seran sancionades amb suspensió de 
designacions d’una a quatre jornades o bé 
d’una a quatre setmanes, i detracció de 0,10 
punts de la classificació arbitral, les següents:

a.Realitzar manifestacions o comentaris 
públics en mitjans de comunicació o 
xarxes socials sobre partits oficials 
de futbol organitzats per la FCF o 
per qualsevol altra federació estatal 
o internacional, o sobre persones 
físiques i/o jurídiques relacionades amb 
l’exercici de la funció federativa o com 
a conseqüència d’una actuació arbitral, 
que puguin ser considerats atemptatoris 
contra el decòrum o la dignitat o que 

es tinguessin en el concepte públic per 
ofensius.

b.El fet de pronunciar termes o expressions  
atemptatoris contra el decòrum o la 
dignitat o fer servir gests o signes que, 
per llur procacitat, es tinguessin en el 
concepte públic per ofensius.

c. Cedir o intercanviar una designació oficial  
sense l’autorització del responsable 
competent del Comitè d'Àrbitres o del 
Comitè d'Àrbitres de Futbol Sala.

d. Els que no recullin o acceptin la 
designació oficial d’un partit dins el 
termini per fer-ho o la rebutgin de forma 
injustificada.

e. Els que no es presentin amb l’antelació 
establerta reglamentàriament a un partit.

f.  El fet de no comunicar amb l’antelació 
fixada reglamentàriament o pel 
responsable competent del Comitè 
d'Àrbitres o del Comitè d'Àrbitres de 
Futbol Sala la impossibilitat d’actuar 
en una determinada jornada de forma 
injustificada.

danyoses o lesives que siguin 
considerades com a lleus, per llur pròpia 
naturalesa o per la inactivitat que 
poguessin determinar.

b. El fet d’adreçar-se als àrbitres, directius 
o autoritats esportives en termes o 
amb actituds injurioses o de menyspreu, 
sempre que l’acció no constitueixi falta 
més greu.

Seran infraccions específiques dels àrbitres, 
que seran sancionades amb suspensió de 
designacions d’una a quatre jornades o bé 
d’una a quatre setmanes, i detracció de 0,10 
punts de la classificació arbitral, les següents:

a. Realitzar manifestacions o comentaris 
públics en mitjans de comunicació o 
xarxes socials sobre partits oficials 
de futbol organitzats per la FCF o 
per qualsevol altra federació estatal 
o internacional, o sobre persones 
físiques i/o jurídiques relacionades amb 
l’exercici de la funció federativa o com 
a conseqüència d’una actuació arbitral, 
quepuguin ser considerats atemptatoris 
contra el decòrum o la dignitat o que 

es tinguessin en el concepte públic per 
ofensius.

b. El fet de pronunciar termes o expressions  
atemptatoris contra el decòrum o la 
dignitat o fer servir gests o signes que, 
per llur procacitat, es tinguessin en el 
concepte públic per ofensius.

c. Cedir, acceptar la cessió o intercanviar 
una designació oficial sense l’autorització 
del responsable competent del Comitè 
d'Àrbitres o del Comitè d'Àrbitres de 
Futbol Sala.

d. Els que no recullin o acceptin la 
designació oficial d’un partit dins el 
termini per fer-ho o la rebutgin de forma 
injustificada.

e. Els que no es presentin amb l’antelació 
establerta reglamentàriament a un partit.

f. El fet de no comunicar amb l’antelació 
fixada reglamentàriament o pel 
responsable competent del Comitè 
d'Àrbitres o del Comitè d'Àrbitres de 
Futbol Sala la impossibilitat d’actuar 
en una determinada jornada de forma 
injustificada.
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Article 340è.Article 340è.

g. La redacció o ompliment negligent, 
defectuós o incomplert de l’acta dels 
encontres o dels seus annexes ampliatius, o  
la seva remissió a l’organització federativa 
fora dels terminis i forma establerts per la 
mateixa.

h. Els que no actuïn amb l’uniforme 
establert, incompleixin les ordres o 
instruccions relatives a la publicitat 
de la roba esportiva, o llueixin lemes o 
missatges polítics, religiosos, comercials 
o personals no autoritzats.

i. Els que permetin que entrin o que 
s’estiguin al vestidor arbitral persones no 
autoritzades.

j. Els que incompleixin l’obligació d’abonar 
qualsevol tipus de dret federatiu en el 
termini establert pel Comitè d'Àrbitres o  
el Comitè d'Àrbitres de Futbol Sala.

k. Els que no realitzin les corresponents 
proves mèdiques quan siguin convocats. 

l. Els que no assisteixin injustificadament 
a les convocatòries obligatòrie de 
capacitació, perfeccionament tècnic o a 
les proves físiques i tècniques.

m. Portar objectes perillosos per a la seva 
integritat física o dels jugadors mentre 
estigui dirigint un partit pel qual ha estat 
designat.

n. Els que facin un ús o un manteniment 
inadequats dels banderons electrònics, 
intercomunicadors, miniordinadors 
o qualsevol altre material d’ajuda a 
l’arbitratge propietat de l’FCF, que els 
membres de l’organització arbitral tenen 
a la seva disposició per desenvolupar les 
seves funcions, sempre que l’acció no 
generi danys materials ni personals.

o. Els que no procurin la seva substitució 
quan per qualsevol causa sobrevinguda de 
força major no puguin dirigir un encontre 
pel qual havien estat designats.

p. Menysprear qualsevol persona física o 
jurídica afiliada a l’FCF o a qualsevol altra 
persona en l’exercici de la funció arbitral 
o com a conseqüència d’una actuació 
arbitral.

q. Realitzar actuacions tècnicament 
deficients amb els quals demostrin 
desconeixement de les Regles de Joc, de 
les instruccions tècniques emanades dels 
òrgans de capacitació i dels reglaments 
federatius que regulen les competicions, 

g. La redacció o ompliment negligent, 
defectuós o incomplert de l’acta dels 
encontres o dels seus annexes ampliatius,  
o la seva remissió a l’organització 
federativa fora dels terminis i forma 
establerts per la mateixa.

h. Els que no actuïn amb l’uniforme 
establert, incompleixin les ordres o 
instruccions relatives a la publicitat 
de la roba esportiva, o llueixin lemes o 
missatges polítics, religiosos, comercials  
o personals no autoritzats.

i. Els que permetin que entrin o que 
s’estiguin al vestidor arbitral persones no 
autoritzades.

j. Els que incompleixin l’obligació d’abonar 
qualsevol tipus de dret federatiu en el 
termini establert pel Comitè d'Àrbitres o 
el Comitè d'Àrbitres de Futbol Sala.

k. Els que no realitzin les corresponents 
proves mèdiques quan siguin convocats. 

l. Els que no assisteixin  injustificadament 
a les convocatòries obligatòries de 
capacitació, perfeccionament tècnic o a 
les proves físiques i tècniques.

m. Portar objectes  perillosos  per  a  la  seva  
integritat  física  o  dels jugadors mentre 
estigui dirigint un partit pel qual ha estat 
designat.

n. Els  que  facin  un  ús  o  un  manteniment  
inadequats  dels  banderons electrònics,  
intercomunicadors,  miniordinadors  
o  qualsevol  altre material d’ajuda a 
l’arbitratge propietat de l’FCF, que els 
membres de l’organització arbitral tenen 
a la seva disposició per  desenvolupar  les 
seves  funcions,  sempre  que  l’acció  no  
generi  danys  materials  ni personals.

o. Els  que  no  procurin  la  seva  substitució  
quan  per  qualsevol  causa sobrevinguda  
de  força  major  no  puguin  dirigir  un  
encontre  pel  qual havien estat designats.

p. Menysprear  qualsevol  persona  física  
o  jurídica  afiliada  a  l’FCF  o  a qualsevol  
altra  persona   en  l’exercici  de  la  funció  
arbitral  o  com  a conseqüència d’una 
actuació arbitral.

q. Realitzar actuacions tècnicament 
deficients amb els quals demostrin 
desconeixement  de  les  Regles  de  Joc,  
de  les  instruccions  tècniques emanades 
dels òrgans de capacitació i dels 
reglaments federatius que regulen les 
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Article 342è. bisArticle 340è.

Article 342è. bis

previ  informe preceptiu del Comitè Tècnic 
d'Àrbitres.

r.  El fet d’adoptar una actitud passiva o 
negligent davant d’actituds antiesportives 
dels components dels equips participants 
en un partit.

1. Els federats que siguin suspesos per quatre 
o més partits, amb motiu de la comissió 
d’infraccions consistents en agressions 
físiques o verbals amb ocasió de la celebració 
d’un encontre, hauran de presentar-se davant 
del col·legiat que arbitri els partits oficials 
següents al que va cometre la infracció, un 
cop que la sanció sigui executiva.

 Els federats hauran de signar la seva 
assistència al partit, a l’inici i a la finalització 
d’aquest, en el corresponent registre en 
poder de l’àrbitre.

 El nombre de partits en què hauran de 
presentar-se s’estableix en proporció amb 
la sanció rebuda, i es determina de la forma 
següent:

a. Els sancionats entre 4 i 6 partits s’hauran 
de presentar als dos partits següents a la 
notificació de la sanció.

b. Els sancionats entre 7 i 12 partits s’hauran 
de presentar als quatre partits següents a 
la notificació de la sanció.

c. Els sancionats amb més de 12 partits 
s’hauran de presentar als cinc partits 
següents a la notificació de la sanció.

2. En el cas que e jugador no pugui presentar-
se als partits que indica l’apartat anterior, 
es podrà presentar als següents partits 
programats al calendari, essent la data límit 
per al seu compliment la corresponent a 
l’últim partit en què ha de complir la sanció 
imposada.

 Si quedés pendent la presentació del 
jugador en alguns partits per la següent 
temporada, la mesura únicament afectarà 
en el seu compliment a les dues primeres 
jornades de competició, com a màxim.

 Mentre no es compleixi amb el que 
preveuen els apartats 1 i 2 d’aquest article, 
el jugador no podrà disputar partits oficials 
amb el seu club.

 

competicions, previ informe preceptiu del 
Comitè Tècnic d'Àrbitres.

r.  El fet d’adoptar una actitud passiva o 
negligent davant d’actituds antiesportives 
dels components dels equips participants 
en un partit.

La Junta Directiva de la Federació Catalana 
de Futbol podrà aprovar, amb caràcter 
de prova pilot i mitjançant circular, la 
substitució, total o parcial, de les sancions 
previstes a menors d’edat amb caràcter 
general en aquest Reglament.

En aquests casos, serà necessària la voluntat 
de l’infractor, amb l’aprovació dels seus 
representants legals, de participar activament 
en el compliment de les corresponents 
mesures conciliadores o reparadores, que 
s’indicaran a l’esmentada circular.

Així mateix, s’establirà també el procediment 
d’aplicació i/o control d’aquestes mesures 
substitutòries de les sancions imposades.
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Article 347è.Article 342è. bis

 El club ha de comunicar al seu jugador 
sancionat els partits als qualsha d’assistir 
per donar compliment al que preveu aquest 
article.

 En el cas de no poder complir amb el 
que disposa el present article, l’òrgan 
disciplinari competent valorarà les 
circumstàncies produïdes per decidir 
sobre el grau de compliment de la sanció 
imposada al jugador.

3. En el cas d’incompliment no justificat de les 
condicions de l’apartat 1 del present article, 
el club del jugador sancionat resultarà 
responsable i s’aplicarà una sanció de multa 
de 24,05 a 200,43 euros a l’entitat.

El procediment s’iniciarà: 

a. Per l’òrgan jurisdiccional de competició 
en la matèria prevista a l’article 59.1 dels 
estatuts, a instància de part. 

b. Per decisió de l’òrgan jurisdiccional 
competent, d’ofici, a denúncia de part 
interessada recollida a l’acta o annex 
del partit o feta posteriorment, dintre 
dels terminis legalment establerts, o a 
requeriment de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat o del Tribunal 
Català de l’Esport. 

 Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre 
una suposada infracció de les normes 
esportives, l’òrgan disciplinari competent 
per incoar l’expedient podrà acordar, amb 
caràcter previ, les investigacions i les 
actuacions necessàries per a determinar 
si hi concorren circumstàncies que 
justifiquin l’expedient o, si s’escau, l’arxiu 
de les actuacions. 

 Tenint en compte les competències 
atorgades a favor de la Subcomissió 
d’instrucció d’expedients de la Comissió 
d'Ètica Esportiva i Lluita contra la 
Violència a l’apartat h) de l’article 66 dels 
Estatuts de l’FCF, l’òrgan jurisdiccional 
competent podrà derivar la instrucció del 

El procediment s’iniciarà: 

a. Per l’òrgan jurisdiccional de competició 
en la matèria prevista a l’article 59.1 dels 
estatuts, a instància de part. 

b. Per decisió de l’òrgan jurisdiccional 
competent, d’ofici, a denúncia de part 
interessada recollida a l’acta o annex 
del partit o feta posteriorment, dintre 
dels terminis legalment establerts, o a 
requeriment de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat o del Tribunal 
Català de l’Esport. 

 Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre 
una suposada infracció de les normes 
esportives, l’òrgan disciplinari competent 
per incoar l’expedient podrà acordar, amb 
caràcter previ, les investigacions i les 
actuacions necessàries per a determinar 
si hi concorren circumstàncies que 
justifiquin l’expedient o, si s’escau, l’arxiu 
de les actuacions. 

 Tenint en compte les competències 
atorgades a favor de la Subcomissió 
d’instrucció d’expedients de la Comissió 
d’Ètica Esportiva i Lluita contra la 
Violència a l’apartat h) de l’article 
66 dels Estatuts de l’FCF, l’òrgan 
jurisdiccional competent podrà derivar 
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Article 347è. Disposició  
transitòria primera

procediment disciplinari a l’esmentada 
Subcomissió en els casos que per la seva 
gravetat, transcendència o alarma social 
requereixin una actuació immediata. 

 En aquest cas, i amb caràcter urgent, 
l’esmentada Subcomissió donarà trasllat 
de les actuacions dutes a terme a l’òrgan 
disciplinari competent, per a la resolució 
de l’expedient. 

c. A partir de les actes arbitrals 
corresponents o els seus annexos 
eventuals tractant-se de faltes comeses 
en el decurs del partit o competició, 
i sense perjudici de les normes que 
antecedeixen. 

d. Per denúncies de la Mutualitat als òrgans 
disciplinaris competents.

Pel que fa referència a la obligació d’inscriure 
tècnics titulats, prevista a l’article 311.2 
d’aquest Reglament, s’estableix un període 
transitori per a la plena aplicació de la mateixa 
d’acord amb el següent quadre:

CATEGORIA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2019-2020

PREFERENT JUVENIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 
2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PRIMERA JUVENIL Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC

SEGONA JUVENIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

HONOR CADET 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / 
AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PREFERENT CADET Monitor 1r nivell / BÀSIC 
1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA CADET Monitor Monitor Monitor 
Monitor

SEGONA CADET Monitor Monitor Monitor 
Monitor

HONOR INFANTIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / 
AVANÇAT 2n / AVANÇAT

la instrucció del procediment disciplinari 
a l’esmentada Subcomissió en els casos 
que per la seva gravetat, transcendència 
o alarma social requereixin una actuació 
immediata. 

 En aquest cas, i amb caràcter urgent, 
l’esmentada Subcomissió donarà trasllat 
de les actuacions dutes a terme a l’òrgan 
disciplinari competent, per a la resolució 
de l’expedient. 

c. A partir de les actes arbitrals 
corresponents o els seus annexos 
eventuals tractant-se de faltes comeses 
en el decurs del partit o competició, 
i sense perjudici de les normes que 
antecedeixen. 

d. Per denúncies de la Mutualitat als òrgans 
disciplinaris competents.

Suprimir
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Disposició  
transitòria primera

Disposició  
transitòria primera

PREFERENT INFANTIL Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA INFANTIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

SEGONA INFANTIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREFERENT ALEVÍ Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

TERCERA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREFERENT BENJAMÍ Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA BENJAMÍ Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

TERCERA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

DEBUTANT Monitor Monitor Monitor Monitor

PREFERENT FEMENÍ 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n 
/ AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PRIMERA FEMENÍ Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA FEMENÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PRIMERA JUV-CADET Monitor 1r nivell / 
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA JUV-CADET Monitor Monitor 
Monitor Monitor

CADET INFANTIL Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA INF-ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell 
/ BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

185

SEGONA INF-ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

ALEVÍ BENJ-PREB Monitor Monitor Monitor 
Monitor
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Article 17è.Article 17è.

1. Per aquells clubs que participin amb algun 
equip en Primera o Segona divisions 
catalanes, Juvenil Preferent, Cadet Divisió 
d’Honor, Infantil Divisió d’Honor i Femení 
Preferent serà obligatori inscriure amb 
llicència i contracte a un entrenador 
en possessió de la titulació mínima 
d’entrenador territorial (Nivell II, Avançat o 
de Tècnic d’Esports); per a Tercera Divisió 
Catalana, Primera Juvenil, Preferent Cadet, 
Preferent Infantil, la màxima i segona 
categoria d’Aleví, la màxima i segona 
categoria de Benjamí, Femení Primera 
divisió, Femení Juvenil Primera divisió i 
Femení Primera divisió Infantil serà amb 
la titulació mínima d’Instructor o amb el 
certificat de superació del primer nivell 
dels estudis de Tècnic d’Esports en futbol o 
Bàsic; per a la resta de categories l’obligació 
serà amb la titulació mínima de Monitor de 
Futbol Base. 

2. Per aquells que participin en competicions 
de futbol sala serà obligatori inscriure, amb 
llicència i contracte federatiu, un tècnic amb 
la titulació, com a mínim de monitor, per a 
les competicions de Territorial Catalana 
Sala, Preferent Catalana, Divisió d'Honor 
Catalana femenina, i totes les de base, des 
de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-Cadet 
femenina, i Base femenina. 

3. Si es produeix la vacant de l’entrenador 
titular una vegada iniciada la competició, el 
club vindrà obligat a contractar-ne un altre 
en el termini màxim de 15 dies, comptats a 
partir del dia següent al que el CTE tingui 
constància fefaent de tal vacant. 

4. L’incompliment d’aquesta obligació 
serà degudament sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent de l’FCF. 

5. Els clubs podran inscriure, a més a més, un 
o varis entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors-, o bé monitors ajudants 
o segons monitors, els quals hauran de 
posseir titulació igual o inferior en un grau 
a la requerida per a l’entrenador titular de 
la competició en la que participa l’equip. En 
l’àrea tècnica només hi podran romandre 
els tècnics dels equips contendents, que 
disposin de la preceptiva llicència com a 
primer o segon entrenador o monitor, que 
seran també els únics que podran alçar-se a 
donar instruccions de forma alternativa. 

6. No es tramitarà cap inscripció 
d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels clubs 
que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador-. 

1. Per aquells clubs que participin amb algun 
equip en  Primera o Segona divisions 
catalanes, Preferent Juvenil, Divisió 
d’Honor Cadet, Preferent Cadet i Divisió 
d’Honor Infantil serà obligatori inscriure 
amb llicència i contracte a un entrenador 
en possessió del títol d’Entrenador 
Regional de Futbol (Entrenador Avançat 
de Futbol, Diploma-Llicència UEFA A o 
Tècnic d’Esports en Futbol); per a  Tercera 
catalana, Primera Juvenil, Primera Cadet, 
Preferent Infantil, Primera Infantil, 
Preferent Aleví, Preferent Benjamí, 
Preferent Femení i Preferent Juvenil 
Femení serà obligatori inscriure amb 
llicència i contracte a un entrenador 
amb la titulació mínima d’Instructor de 
Futbol Base (Entrenador Bàsic de Futbol, 
Diploma-Llicència UEFA B o Certificat de 
Superació dels Estudis de Nivell inicial 
en Futbol); per a la resta de categories 
l’obligació serà la de Monitor de Futbol 
Base (Entrenador Nacional C) 

2. Per aquells que participin en competicions 
de futbol sala serà obligatori inscriure, amb 
llicència i contracte federatiu, un tècnic amb 
la titulació, com a mínim de monitor, per a 
les competicions de Territorial Catalana 
Sala, Preferent Catalana, Divisió d’Honor 
Catalana femenina, i totes les de base, des 

de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-Cadet 
femenina, i Base femenina. 

3. Si es produeix la vacant de l’entrenador 
titular una vegada iniciada la competició, el 
club vindrà obligat a contractar-ne un altre 
en el termini màxim de 15 dies, comptats a 
partir del dia següent al que el CTE tingui 
constància fefaent de tal vacant. 

4. L’incompliment d’aquesta obligació 
serà degudament sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent de l’FCF. 

5. Els clubs podran inscriure, a més a més, un 
o varis entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors-, o bé monitors ajudants 
o segons monitors, els quals hauran de 
posseir titulació igual o inferior en un grau 
a la requerida per a l’entrenador titular de 
la competició en la que participa l’equip. En 
l’àrea tècnica només hi podran romandre 
els tècnics dels equips contendents, que 
disposin de la preceptiva llicència com a 
primer o segon entrenador o monitor, que 
seran també els únics que podran alçar-se a 
donar instruccions de forma alternativa. 

PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS
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Disposició 
TransitòriaArticle 17è.

Disposició 
Transitòria

7. Pels equips adscrits als Campionats 
estatals, seran d’aplicació les disposicions 
establertes per la RFEF.

Pel que fa referència a la obligació d’inscriure 
tècnics titulats, prevista a l’article 17è punt 1r 
d’aquest Reglament, s’estableix un període 
transitori per a la plena aplicació de la mateixa 
d’acord amb el següent quadre:

CATEGORIA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2019-2020

PREFERENT JUVENIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 
2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PRIMERA JUVENIL Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA JUVENIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

HONOR CADET 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / 
AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PREFERENT CADET Monitor 1r nivell / BÀSIC 
1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA CADET Monitor Monitor Monitor 
Monitor

SEGONA CADET Monitor Monitor Monitor 
Monitor

HONOR INFANTIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / 
AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PREFERENT INFANTIL Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA INFANTIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

SEGONA INFANTIL Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREFERENT ALEVÍ Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

6. No es tramitarà cap inscripció 
d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels clubs 
que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador-. 

7. Pels equips adscrits als Campionats 
estatals, seran d’aplicació les disposicions 
establertes per la RFEF.

Suprimir
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TERCERA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREFERENT BENJAMÍ Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA BENJAMÍ Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

TERCERA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

DEBUTANT Monitor Monitor Monitor Monitor

PREFERENT FEMENÍ 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n 
/ AVANÇAT 2n / AVANÇAT

PRIMERA FEMENÍ Monitor 1r nivell / BÀSIC 1r 
nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA FEMENÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

PRIMERA JUV-CADET Monitor 1r nivell / 
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA JUV-CADET Monitor Monitor 
Monitor Monitor

CADET INFANTIL Monitor Monitor 1r nivell /
BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

PRIMERA INF-ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell 
/ BÀSIC 1r nivell / BÀSIC

SEGONA INF-ALEVÍ Monitor Monitor Monitor 
Monitor

ALEVÍ BENJ-PREB Monitor Monitor Monitor 
Monitor
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CORRECCIONS

Article 78è.

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 
podran alinear-se, indistintament, en 
qualsevol dels equips amateurs que tingui 
el club; tanmateix, quan hagin intervingut 
en quinze 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 categoria 
o de categoria inferior. 

 Tampoc no podran participar en l’equip de 
categoria inferior en les quatre 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 cinc jornades 
anteriors o, al llarg de la temporada, en 
nou ocasions, fos quin fos el temps real 
que hi haguessin actuat. 

b. Els futbolistes amb llicència “A”, 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 quatre 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 cinc 
partits anteriors o al llarg de la temporada 
en nou ocasions. 

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, 
llevat de l’excepció de l’article 79è. 

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 un nivell immediatament 
superior en un equip de la mateixa divisió, 
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 5 partits en equips diferent 
del de la seva inscripció, transcorreguts els 
quals només 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 canvis 
en les inscripcions dels seus jugadors, en 
relació amb la divisió i lletra, fins al dia 30 
de novembre, mitjançant la subscripció de 
nova llicència.
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Article 143è

1. Les llicències “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i 
“FPB” faculten a la dona per intervenir en 
competicions de futbol, d’acord amb el que 
estableixen les disposicions del present 
Reglament. 

2. Seran d’aplicació a les jugadores amb 
llicència “F” les disposicions contingudes 
en els articles 102 i 135, punt 1r, del present 
Reglament. 

3. Les jugadores amb llicència “F” i “FJ” 
quedaran lliures al finalitzar cada 
temporada. 

 Les futbolistes que facin dinou anys a partir 
del 1r de gener de la temporada de què 
es tracti, podran subscriure document de  
compromís, amb la conformitat del club i de 
la interessada, per dues o tres temporades. 

4.  Les jugadores amb llicència “FC”, “FI”, “FAL”, 
“FB” i “FPB” quedaran lliures de compromís 
al finalitzar cada temporada. 

5. Les jugadores amb llicència “FI”, “FAL”, “FB” i 
“FPB”, en competicions territorials, podran 
alinear-se en la categoria superior i retornar 
a la d’origen sense cap mena de limitació. 
Igualment podran inscriure’s i alinear-se en 
la categoria superior a llur llicència encara 
que el club no tingui equip inscrit en la 
categoria corresponent a la llicència. 

6. Les jugadores amb llicència “FJ” podran 
alinear-se en qualsevol dels equips 
participants en competicions de femení 
amateur del seu club sense cap mena de 
limitacions. 

7. Les jugadores amb llicència “FC” poden 
alinear-se en competicions de femení 
juvenil o una altra categoria superior, sense 
cap mena de limitacions. 

8. En relació amb les categories de juvenils 
i inferiors, en la modalitat de futbol 
11, es podran alinear un màxim de tres 
jugadores inscrites a un altre equip d’àmbit 
territorial del mateix club, de classe de 
llicència corresponent a la categoria. En la 
modalitat de futbol 7, el nombre màxim de 
jugadors que es podrà alinear en aquest 
supòsit serà de dues. En ambdós casos no 
es tindran en compte en aquest còmput 
màxim les porteres. 

9. En totes les qüestions no regulades 
específicament per a les categories de 
futbol femení seran aplicables la resta 
de disposicions del present Reglament, 
especialment les contingudes a l’article 78è 
apartats a), b) i g).

Article 192è. 

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 la 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  diumenge Tractant-se  d’encontres  
de  la  modalitat  de  futbol set  i de futbol 
sala  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.

Article 226è. 

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 la FCF. 

2. En el seu defecte, l’Òrgan competent 
establirà la data i hora, procurant que tingui 
lloc abans de l’acabament de la volta a què 
correspongui, 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 siguin 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.
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MODIFICACIONS DEL CODI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS

Article 10 

1.  Les parts podran intervenir ja sigui 
personalment o a través de representant 
legal que tingui capacitat de decisió i 
poder suficient per arribar a acords i 
conegui tots els interessos implicats. 
La Comissió de Mediació i Arbitratge 
establirà el model d’apoderament 
específic per a la mediació esportiva en la 
Federació Catalana de Futbol. 

 En el cas que alguna de les parts sigui 
un club esportiu o una societat anònima 
esportiva, serà obligatori que els seus 
representants legals en el procés de 
mediació siguin el president o vicepresident 
en el cas dels clubs o membres del consell 
d’administració en el cas d’entitats 
mercantils. 

2.  El nom i l’adreça de qualsevol representant 
legal que vagi a participar en les sessions 
de mediació esportiva hauran de ser 
comunicats per escrit a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge, perquè aquesta 
doni trasllat a les persones mediadores 
i a les altres parts, com a mínim, tres dies 
abans de la primera reunió de la mediació 
esportiva. 

3.  Quan les característiques de l’assumpte 
ho requereixin, les parts poden comptar 
amb la col·laboració una persona 
assessora, la funció de la qual es limitarà 

a l’assessorament tècnic en la matèria i 
aspectes que les parts sol·licitin. El nom 
i l’adreça de la citada persona haurà de 
ser comunicada per escrit a la persona 
mediadora i a les altres parts, en el 
termini previst en l’apartat anterior als 
efectes de garantir el principi d’igualtat 
entre les parts.

 En el cas que alguna de les parts recusi 
a les persones assessores proposades, 
la Comissió de Mediació i Arbitratge 
decidirà si existeixen motius per impedir 
la seva assistència.

4.  Les persones mediadores federatives 
hauran de vetllar perquè es trobin 
representats en el procediment els 
interessos de totes les persones que 
tinguin relació amb el conflicte i, que, en 
conseqüència, poden resultar afectades 
pels resultats de la mediació esportiva. 
En cas necessari, suggeriran que aquestes 
persones s’incorporin al procediment. 

5.  En els Annexos X i XI del Codi de Resolució 
de Conflictes de la Federació Catalana de 
Futbol es recullen models de clàusules 
que poden ser incloses en contractes i en 
normatives internes d’entitats esportives 
amb la finalitat d’acudir al procediment de 
mediació esportiva regulada en el present 
reglament per a la resolució de conflictes.

Article 23 

2. La legitimació de les parts s’entén derivada 
d’aquelles relacions fruit de la controvèrsia 
en les quals estiguin implicades. 1. La 
legitimació per formular una petició d’inici 
d’un procediment de mediació esportiva 
correspon a les parts o bé als seus 
representants legals.
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Retirar de la web els llistats de golejadors en les categories de futbol 7  
(categories de formació).

Mantenir els gols de cada jugador al seu portal del federat.

Disposar que els clubs que de mutu acord proposin la disputa dels partits el divendres  
a la tarda no tinguin cap recàrrec arbitral

PROPOSTES MODIFICACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPETICIONS
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Article 76è.Article 76è.

1. Els clubs podran tenir equips dependents 
adscrits en totes les categories o divisions 
de les competicions territorials, però 
aquest dret restarà limitat a un únic equip 
per cadascuna d’aquelles.

 La limitació expressada al paràgraf 
anterior no serà d’aplicació als clubs que 
tinguin equips adscrits als campionats 
de Tercera i Quarta catalanes de futbol 
territorial d’aficionats, Juvenils, Cadets, 
Infantils, Alevins, Benjamins o inferiors i 
Futbol Femení, els quals podran tenir un 
o mes equips dependents a les indicades 
competicions, sempre que participin en 
grups diferents. 

 En aquest cas, els diferents equips de la 
mateixa categoria estaran marcats pel 
nivell de cadascun d’ells dins del club, 
a través de les lletres correlatives de 
l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia 
dels equips dins de cada entitat, tot 
assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell 
del club. 

 En la màxima categoria territorial dels 
campionats de Juvenil, Aleví i Benjamí 
es permet la participació d’un màxim de 
dos equips dependents per club, adscrits 
sempre a grups diferents. En la màxima 
categoria territorial dels campionats de 

Cadet i Infantil es permet la participació 
d’un únic equip per club. 

 En la segona categoria territorial dels 
campionats d’Aleví i Benjamí es permet 
la participació d’un màxim de tres equips 
dependents per club, igualment adscrits a 
grups diferents. En la segona categoria dels 
campionats de Cadet i Infantil es permet 
la participació d’un màxim de dos equips 
dependents per club. 

2. La situació competicional dels equips 
dependents adscrits a les competicions 
de Primera, Segona i Tercera catalanes 
de futbol territorial d’aficionats restarà 
sempre subordinada entre ells, de manera 
que el descens d’un al grau de l’altre, 
implicarà el descens d’aquest últim al grau 
immediatament inferior. Tampoc no podrà 
integrar-se un de la categoria inferior a 
la superior, si en aquesta hi participa un 
altre equip dependent, encara que hagués 
obtingut l’ascens; en aquest supòsit, el dret 
correspondrà a l’immediatament més ben 
classificat del grup on hagués participat 
l’equip afectat. 

3. Els clubs adscrits a la Primera i Segona 
Catalanes de futbol territorial d’aficionats o 
a categories superiors, a més de la facultat 
que contempla el punt primer, tindran 

1. Els clubs podran tenir equips dependents 
adscrits en totes les categories o divisions 
de les competicions territorials, però 
aquest dret restarà limitat a un únic equip 
per cadascuna d’aquelles.

 La limitació expressada al paràgraf 
anterior no serà d’aplicació als clubs que 
tinguin equips adscrits als campionats 
de Tercera i Quarta catalanes de futbol 
territorial d’aficionats, Juvenils, Cadets, 
Infantils, Alevins, Benjamins o inferiors i 
Futbol Femení, els quals podran tenir un 
o més equips dependents a les indicades 
competicions, sempre que participin en 
grups diferents. 

 En aquest cas, els diferents equips de la 
mateixa categoria estaran marcats pel 
nivell de cadascun d’ells dins del club, 
a través de les lletres correlatives de 
l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia 
dels equips dins de cada entitat, tot 
assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell 
del club. 

 En la màxima categoria territorial dels 
campionats de Juvenil, Aleví i Benjamí 
es permet la participació d’un màxim de 
dos equips dependents per club, adscrits 
sempre a grups diferents. En la màxima 
categoria territorial dels campionats de 

Cadet i Infantil es permet la participació 
d’un únic equip per club. 

 En la segona categoria territorial dels 
campionats d’Aleví i Benjamí es permet 
la participació d’un màxim de tres equips 
dependents per club, igualment adscrits a 
grups diferents. En la segona categoria dels 
campionats de Cadet i Infantil es permet 
la participació d’un màxim de dos equips 
dependents per club. 

2. La situació competicional dels equips 
dependents adscrits a les competicions 
de Primera, Segona i Tercera catalanes 
de futbol territorial d’aficionats restarà 
sempre subordinada entre ells, de manera 
que el descens d’un al grau de l’altre, 
implicarà el descens d’aquest últim al grau 
immediatament inferior. Tampoc no podrà 
integrar-se un de la categoria inferior a 
la superior, si en aquesta hi participa un 
altre equip dependent, encara que hagués 
obtingut l’ascens; en aquest supòsit, el dret 
correspondrà a l’immediatament més ben 
classificat del grup on hagués participat 
l’equip afectat. 

3. Els clubs adscrits a la Primera i Segona 
Catalanes de futbol territorial d’aficionats o 
a categories superiors, a més de la facultat 
que contempla el punt primer, tindran 

MODIFICACIONS APROVADES PER LA CONVENCIÓ DE FUTBOL SALA
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l’obligació, excepte disposició legal que ho 
impedeixi, de tenir inscrits, prenent part 
activa en les competicions, un equip, com a 
mínim, ja sigui dependent o en qualitat de 
filial, en algun dels campionats de Juvenils, 
Cadets, Infantils, Alevins o inferiors. 

 També queden exclosos de l’esmentada 
obligació els clubs de poblacions amb cens 
de menys de 2.000 habitants.

4. Es podrà autoritzar la participació de dos 
equips del mateix club a un mateix grup 
competicional, amb caràcter excepcional 
i per motius geogràfics, i sempre que es 
tracti de l’ultima categoria de la competició. 

5. Les disposicions esmentades en el present 
article no es tindran en compte en les 
competicions de Futbol Sala i s’aplicaran 
les disposicions recollides en el Pla de 
Competició de Futbol Sala. 

l’obligació, excepte disposició legal que ho 
impedeixi, de tenir inscrits, prenent part 
activa en les competicions, un equip, com a 
mínim, ja sigui dependent o en qualitat de 
filial, en algun dels campionats de Juvenils, 
Cadets, Infantils, Alevins o inferiors. 

 També queden exclosos de l’esmentada 
obligació els clubs de poblacions amb cens 
de menys de 2.000 habitants.

4. Es podrà autoritzar la participació de dos 
equips del mateix club a un mateix grup 
competicional, amb caràcter excepcional 
i per motius geogràfics, i sempre que es 
tracti de l’ultima categoria de la competició. 

(no és necessari fer dos punts, sinó que es pot 
fer en un sol punt)

5. En la modalitat de futbol sala no 
seran aplicables les disposicions que 
estableixen els apartats anteriors, sinó 
les que s’indiquen a continuació:

a. En les competicions de sènior masculí 
i sènior femení els clubs  podran tenir 
equips dependents adscrits a totes 
les divisions de les competicions 
territorials, però aquest dret restarà 
limitat a un únic equip per cadascuna 
d’aquelles a excepció de l’última divisió.

b. En les competicions de base masculí 
i femení els clubs podran tenir 
equips dependents adscrits a totes 
les categories o divisions de les 
competicions territorials, sempre que 
participin en grups diferents dintre de 
la delegació provincial, a excepció de 
l’última divisió.

Els diferents equips de la mateixa categoria 
estaran marcats pel nivell de cadascun 
d’ells dins del club, a través de les lletres 
correlatives de l’abecedari, les quals 
indicaran la jerarquia dels equips dins de 
cada entitat, tot assignant la lletra “A” a 
l’equip de més nivell del club. 
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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 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” 
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 
llevat de l’excepció de l’article 79è. 

d. Els jugadors cadets ”CS” 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 jugador 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 inferior. 

 Aquesta alineació si es tracta d’equips 
de la mateixa divisió, únicament es podrà 
efectuar a l’equip de lletra immediatament 
superior.

 Quan un futbolista hagi participat en 
cinc partits en equips diferents del que 

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 jugador 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 inferior. 

 Quan un futbolista hagi participat en 
cinc partits en equips diferents del que 
es troba inscrit de la mateixa categoria, 
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.
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es troba inscrit de la mateixa categoria, 
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. 

 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). 

 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 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 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 a la 
quarta 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. 

 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 superior 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 Reglament.

 El contingut del present apartat també es 
tindrà en compte pels jugadors dels equips 
filials regulats a l’article 86è, lletra h). 

 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 en 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 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 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 a la 
quarta 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.
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1.  Els futbolistes amb llicència de categoria 
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i 
Cadet podran alinear-se en la categoria 
immediatament superior a l’establerta per 
a llur llicència, sempre i quan tinguin equip 
inscrit en la categoria a la qual pertany per 
edat el futbolista. 

 Cas de no tenir equip en la categoria del 
futbolista, podran alinear-se els futbolistes 
nascuts dins l’últim any natural de la seva 
categoria en la immediatament superior a 
l’establerta per llur llicència.

 A poblacions amb menys de 3.000 habitants, 
podran alinear-se els futbolistes nascuts 
dins llur categoria en la immediatament 
superior a l’establerta per a llur llicència, 
adjuntant-hi certificat de l’Ajuntament on 
consti el nombre d’habitants inscrits en el 
cens, encara que no tingui equip inscrit en la 
categoria del futbolista. 

 Els futbolistes Debutants nascuts dins 
l’últim any natural de la seva categoria 
podran alinear-se en la categoria 
Prebenjamí. 

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, 
Aleví Femení, Infantil i Infantil Femení, 
les jugadores Aleví Femení (FSA) i 
Infantil Femení (FIS) podran participar 
en un equip de cadascuna de les 
categories de les competicions mixtes i 
femenines de Copa Catalunya.

1.  Els futbolistes amb llicència de categoria 
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i 
Cadet podran alinear-se en la categoria 
immediatament superior a l’establerta per 
a llur llicència, sempre i quan tinguin equip 
inscrit en la categoria a la qual pertany per 
edat el futbolista. 

 Cas de no tenir equip en la categoria del 
futbolista, podran alinear-se els futbolistes 
nascuts dins l’últim any natural de la seva 
categoria en la immediatament superior a 
l’establerta per llur llicència.

 A poblacions amb menys de 3.000 habitants, 
podran alinear-se els futbolistes nascuts 
dins llur categoria en la immediatament 
superior a l’establerta per a llur llicència, 
adjuntant-hi certificat de l'Ajuntament on 
consti el nombre d’habitants inscrits en el 
cens, encara que no tingui equip inscrit en la 
categoria del futbolista. 

 Els futbolistes Debutants nascuts dins 
l’últim any natural de la seva categoria 
podran alinear-se en la categoria 
Prebenjamí. 
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2.  En les categories de femení base, 
l’alineació de futbolistes en la categoria 
immediatament superior a la corresponent 
a llur llicència ve regulada per les 
disposicions establertes als articles 143 i 
144 del present reglament. 

1. Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, 
“FSA”, “FSB” i “FSP” faculten a la dona per 
intervenir en competicions de futbol, 
d’acord amb el que estableixen les 
disposicions del present Reglament.

2. Seran d’aplicació a les jugadores amb 
llicència “FS” les disposicions contingudes 
en els articles 102 i 135, punt 1r, del present 
Reglament. 

3. Les jugadores amb llicència “FS” i 
“FSJ” quedaran lliures al finalitzar cada 
temporada. 

 Les futbolistes que facin dinou anys a partir 
del 1r de gener de la temporada de què 
es tracti, podran subscriure document de 
compromís, amb la conformitat del club i de 
la interessada, per dues o tres temporades. 

4. Les jugadores amb llicència “FSC”, “FSI”, 
“FSA”, “FSB” i “FSP” quedaran lliures de 
compromís al finalitzar cada temporada; tot 
i això, si desitgen seguir en el mateix club en 
raó de la seva edat, hauran de presentar el 
mateix document de pròrroga de llicència 
esmentat en l’apartat anterior, juntament 
amb la llicència original. 

2.  En les categories de femení base, 
l’alineació de futbolistes en la categoria 
immediatament superior a la corresponent 
a llur llicència ve regulada per les 
disposicions establertes als articles 143 i 
144 del present reglament. 

3.  En la modalitat de futbol sala, els 
futbolistes amb llicència de categoria 
Debutant, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, 
Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se 
en la categoria immediatament superior a 
l’establerta per a llur llicència encara que 
no disposin d’equip inscrit en la categoria 
a la qual pertany per edat el futbolista. 

1. Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, 
“FSA”, “FSB” i “FSP” faculten a la dona 
per intervenir en competicions de futbol 
sala, d’acord amb el que estableixen les 
disposicions del present Reglament.

2. Seran d’aplicació a les jugadores amb 
llicència “FS” les disposicions contingudes 
en els articles 102 i 135, punt 1r, del present 
Reglament. 

3. Les jugadores amb llicència “FS” i 
“FSJ” quedaran lliures al finalitzar cada 
temporada. 

 Les futbolistes que facin dinou anys a partir 
del 1r de gener de la temporada de què 
es tracti, podran subscriure document de 
compromís, amb la conformitat del club i de 
la interessada, per dues o tres temporades. 

4. Les jugadores amb llicència “FSC”, “FSI”, 
“FSA”, “FSB” i “FSP” quedaran lliures de 
compromís al finalitzar cada temporada; tot 
i això, si desitgen seguir en el mateix club en 
raó de la seva edat, hauran de presentar el 
mateix document de pròrroga de llicència 
esmentat en l’apartat anterior, juntament 
amb la llicència original. 
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Article 144è.Article 144è.

5. Les jugadores amb llicència “FPS” 
(prebenjamí femení sala) en competicions 
territorials, podran inscriure’s i alinear-se 
en la categoria de femení aleví i retornar 
a la d’origen sense cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència “FBS” (benjamí 
femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure’s i alinear-se en la 
categoria de femení aleví i retornar a la 
d’origen sense cap mena de limitació. Les 
jugadores amb llicència “FAS” (aleví femení 
sala) en competicions territorials, podran 
inscriure’s i alinear-se en la categoria de 
femení infantil i retornar a la d’origen sense 
cap mena de limitació. 

 Les jugadores amb llicència “FIS” (infantil 
femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure’s i alinear-se en la 
categoria de femení cadet i retornar a la 
d’origen sense cap mena de limitació.

 Les jugadores amb llicència “FCS” (cadet 
femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure’s i alinear-se en la 
categoria de femení juvenil i femení sènior 
i retornar a la d’origen sense cap mena de 
limitació. 

 

 Les jugadores amb llicència “FJS” (juvenil 
femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure’s i alinear-se en la 
categoria de femení sènior i retornar a la 
d’origen sense cap mena de limitació.

6. Els clubs que no tinguin equips de Futbol 
Sala en categoria femení juvenil, femení 
cadet, femení infantil i/o femení aleví, en 
competicions territorials, podran inscriure 
jugadores de la categoria immediatament 
inferior i les nascudes dins l’últim any 
natural de la dues categories inferiors i fer-
les jugar en categoria superior.

7. A la categoria femení aleví, en competicions 
territorials, podran inscriure’s i alinear-se 
jugadores de les categories femení benjamí 
i femení prebenjamí. 

8. En totes les qüestions no regulades 
específicament per a les categories de 
futbol femení seran aplicables la resta de 
disposicions del present Reglament. 

5. En les competicions de futbol sala, les 
futbolistes amb llicència de categoria 
Debutant, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, 
Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se 
en la categoria immediatament superior a 
l’establerta per a llur llicència encara que 
no disposin d’equip inscrit en la categoria 
a la qual pertany per edat el futbolista.

6. Els clubs que no tinguin equips de Futbol 
Sala en categoria femení juvenil, femení 
cadet, femení infantil i/o femení aleví, en 
competicions territorials, podran inscriure 
jugadores les nascudes dins l’últim any 
natural de dues categories inferiors i fer-
les jugar en categoria superior.

7. A la categoria femení aleví, en competicions 
territorials, podran inscriure’s i alinear-se 
jugadores de les categories femení benjamí 
i femení prebenjamí. 

8. En totes les qüestions no regulades 
específicament per a les categories de 
futbol sala femení seran aplicables la resta 
de disposicions del present Reglament. 
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Article 191è.Article 191è.

1. Els futbolistes vestiran el primer dels dos 
uniformes oficials de llur club. Al dors de 
la samarreta figurarà, de forma visible, 
destacada i amb prou contrast, el número 
d’alineació que els correspongui, de l’ 1 a 
l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els suplents, 
la dimensió del qual serà de vint-i-cinc 
centímetres d’alçada. 

 Idèntica numeració haurà de figurar tant 
a la part davantera com a la posterior 
de qualsevol roba esportiva que utilitzin 
els jugadors sempre que romanguin al 
terreny de joc.

2.. Tractant-se de competicions territorials, 
podrà figurar al dors de les samarretes 
dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En 
les competicions de juvenils i inferiors 
podrà figurar al dors de les samarretes dels 
futbolistes la numeració que es desitgi, amb 
un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 
s’hauran de tenir en compte les mateixes 
característiques que preveu l’apartat 1), i el 
Delegat de l’equip haurà d’indicar a l’àrbitre 
el número de l’alineació que li correspongui, 
segons que siguin titulars o suplents. 

3. En el decurs de la temporada, els clubs no 
podran canviar els colors de l’uniforme de 
llurs equips.

4. Quan s’enfrontin dos equips els uniformes 
dels quals siguin iguals o tan semblants que 
provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, 
canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. 
Si el partit se celebrés en camp neutral, ho 
farà el conjunt d’afiliació més recent. 

 Tot i això, si l’equip visitant no disposa de 
la segona equipació, l’equip local tindrà 
el deure de facilitar-li la samarreta de la 
segona equipació pròpia, o bé pitralls, 
si es tracta d’un encontre disputat en la 
modalitat de futbol 7. L’incompliment de 
les obligacions establertes en la present 
disposició comportarà la imposició als 
clubs infractors de les sancions previstes 
a l’article 340è bis o 320è del Reglament 
General, segons correspongui. 

1. Els futbolistes vestiran el primer dels dos 
uniformes oficials de llur club. Al dors de 
la samarreta figurarà, de forma visible, 
destacada i amb prou contrast, el número 
d’alineació que els correspongui, de l’ 1 a 
l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els suplents, 
la dimensió del qual serà de vint-i-cinc 
centímetres d’alçada. 

 Idèntica numeració haurà de figurar tant 
a la part davantera com a la posterior de 
qualsevol roba esportiva que utilitzin els 
jugadors sempre que romanguin al terreny 
de joc.

2. Tractant-se de competicions territorials, 
podrà figurar al dors de les samarretes 
dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En 
les competicions de juvenils i inferiors 
podrà figurar al dors de les samarretes dels 
futbolistes la numeració que es desitgi, amb 
un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 
s’hauran de tenir en compte les mateixes 
característiques que preveu l’apartat 1), i el 
Delegat de l’equip haurà d’indicar a l’àrbitre 
el número de l’alineació que li correspongui, 
segons que siguin titulars o suplents. 

3.  En el decurs de la temporada, els clubs no 
podran canviar els colors de l’uniforme de 
llurs equips.

4. Quan s’enfrontin dos equips els uniformes 
dels quals siguin iguals o tan semblants que 
provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, 
canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. 
Si el partit se celebrés en camp neutral, ho 
farà el conjunt d’afiliació més recent. 

 Tot i això, si l’equip visitant no disposa de 
la segona equipació, l’equip local tindrà 
el deure de facilitar-li la samarreta de la 
segona equipació pròpia, o bé pitralls, 
si es tracta d’un encontre disputat en la 
modalitat de futbol 7. L’incompliment de 
les obligacions establertes en la present 
disposició comportarà la imposició als 
clubs infractors de les sancions previstes 
a l’article 340è bis o 320è del Reglament 
General, segons correspongui. 

5. En la modalitat de Futbol Sala podrà 
figurar al dors de les samarretes dels 
jugadors la numeració que es desitgi, 
amb un màxim de dos dígits, sense 
poder repetir numeració entre dos 
jugadors. Aquesta numeració haurà de 
tenir la dimensió suficient per a ser 
visible pel/s col·legiat/s. En el decurs 
de la temporada, els clubs no podran 
canviar els colors de l’uniforme de llurs 
equips. Quan s’enfrontin dos equips els 
uniformes dels quals siguin iguals o tan 
semblants que provoquin confusió i així 
ho requerís l’àrbitre, canviarà el seu el 
que jugui com a equip visitant. 
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Article 192è.Article 192è.

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 la 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 diumenge 
Tractant-se d’encontres de la modalitat 
de futbol set i de futbol sala 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. 

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, la FCF donarà trasllat 
immediat al Comitè d'Àrbitres. 

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 la 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 diumenge 
Tractant-se d’encontres de la modalitat de 
futbol set i de futbol sala 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. 

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, la 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 
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Article 192è.Article 192è.

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 15’00 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 
celebració del partit de què es tracti. 
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Article 216è. Article 216è. 

De l’alineació i substitució de futbolistes

1. Perquè un futbolista pugui alinear-se 
vàlidament per un club en partits de 
competició oficial organitzada per la FCF, 
es requereix:

a. Que es trobi inscrit reglamentàriament 
i en possessió de llicència a favor del 
club que l’alineï o, en el seu defecte 
que, tenint presentada en forma la 
sol·licitud de llicència, hagués estat 
reglamentàriament autoritzat per la 
Federació Catalana de Futbol. 

b. Que la inscripció o autorització 
federativa, si s’escau, es produeixi dins 
l’horari laboral establert amb aquest fi 
per la FCF, de dilluns a divendres, excepte 
els festius, al seu domicili social i als de 
les delegacions territorials. Quant a les 
Subdelegacions comarcals, cadascuna 
d’elles establirà les dates i horaris 
setmanals per a la corresponent admissió 
i, si s’escau, autorització de la sol·licitud de 
les llicències per a les quals hagin obtingut 
la competència pertinent. Tractant-se 
de la darreria de la competició, aquesta 
inscripció o autorització federativa s’haurà 
de produir abans del primer dels quatre 
últims partits de la competició. Si una 

competició tingués menys de cinc dates, 
aquesta limitació s’aplicarà a la primera. 

 En les competicions que se celebrin per 
fases, cadascuna de les mateixes es 
considerarà com independent, als efectes 
que estableix el paràgraf primer del 
present apartat.

 No s’entendran com a fases i en 
conseqüència no es comptabilitzaran 
als efectes relatats en els dos paràgrafs 
anteriors, els partits consistents en 
eliminatòries d’ascens o promoció. 

c. Que la seva edat sigui la requerida per 
les disposicions federatives vigents al 
respecte.

d. Que hagi estat declarat apte per a 
la pràctica del futbol, previ dictamen 
facultatiu. 

e. Que no hagi estat alineat en cap partit 
controlat per l’organització federativa en 
el mateix dia.

 Tractant-se de partits de Futbol Sala, entre 
l’acabament d’un encontre i l’inici de l’altre, 
aquest lapse temporal serà de 12 hores. 

De l’alineació i substitució de futbolistes 

1. Perquè un futbolista pugui alinear-se 
vàlidament per un club en partits de 
competició oficial organitzada per la FCF, 
es requereix:

a. Que es trobi inscrit reglamentàriament 
i en possessió de llicència a favor del 
club que l’alineï o, en el seu defecte 
que, tenint presentada en forma la 
sol·licitud de llicència, hagués estat 
reglamentàriament autoritzat per la 
Federació Catalana de Futbol. 

b. Que la inscripció o autorització federativa, 
si s’escau, es produeixi dins l’horari laboral 
establert amb aquest fi per la FCF, de 
dilluns a divendres, excepte els festius, al 
seu domicili social i als de les delegacions 
territorials. Quant a les Subdelegacions 
comarcals, cadascuna d’elles establirà 
les dates i horaris setmanals per a la 
corresponent admissió i, si s’escau, 
autorització de la sol·licitud de les 
llicències per a les quals hagin obtingut 
la competència pertinent. Tractant-se 
de la darreria de la competició, aquesta 
inscripció o autorització federativa s’haurà 
de produir abans del primer dels quatre 
últims partits de la competició. Si una 

competició tingués menys de cinc dates, 
aquesta limitació s’aplicarà a la primera. 

 En les competicions que se celebrin per 
fases, cadascuna de les mateixes es 
considerarà com independent, als efectes 
que estableix el paràgraf primer del 
present apartat.

 No s’entendran com a fases i en 
conseqüència no es comptabilitzaran 
als efectes relatats en els dos paràgrafs 
anteriors, els partits consistents en 
eliminatòries d’ascens o promoció. 

c. Que la seva edat sigui la requerida per 
les disposicions federatives vigents al 
respecte.

d. Que hagi estat declarat apte per a 
la pràctica del futbol, previ dictamen 
facultatiu. 

e. Que no hagi estat alineat en cap partit 
controlat per l’organització federativa en 
el mateix dia.

 Tractant-se de partits de Futbol Sala, 
entre l’acabament d’un encontre i l’inici 
de l’altre, aquest lapse temporal serà de 
12 hores. 
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SECCIÓ 9a. 
Article 247è.

SECCIÓ 9a. 
Article 247è.

Article 216è. 

 Quan es tracti d’encontres de futbol i 
futbol sala, o viceversa, d’un mateix club, 
el jugador podrà prendre part en totes 
dues competicions, indistintament, 
sempre que els respectius partits es 
disputin en dies diferents. 

 Dels partits de futbol sala

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 dels dotze jugadors, havent 
d’ostentar cadascun d’ells al dors de 
la seva samarreta el número que li 
correspongui. 

c. S’entendrà per primer equip el que sigui 
integrat per tres jugadors dels inscrits i 
amb habilitació reglamentària per alinear-
se des de l’inici de la temporada.

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 dins 
dels 30 dies naturals següents a la data 
de la jornada que correspongui, o bé dins 
del 60 dies naturals si les localitats dels 
equips implicats es troben a més de 100 
quilòmetres de distància, sense perjudici 
de la facultat del Comitè de Competició 
de determinar-la transcorregut el termini 
anterior, per causes de força major. 

 Tots els partits s’hauran de fixar 
obligatòriament abans del començament 
de la jornada 26 en els grups de 16 equips 

 Quan es tracti d’encontres de futbol i 
futbol sala, o viceversa, d’un mateix club, 
el jugador podrà prendre part en totes 
dues competicions, indistintament, 
sempre que els respectius partits es 
disputin en dies diferents. 

Dels partits de futbol sala

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. S’entendrà per primer equip el que sigui 
integrat per tres jugadors amb llicència 
federativa en l’equip en qüestió.

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.
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participants, o de la jornada 22 en els 
grups de 14 equips participants, és a dir, 
abans de les 5 últimes jornades. 

 Durant les últimes 5 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, no 
obstant, si es permetrà avançar la data 
amb la conformitat dels dos equips 
implicats. Durant les últimes 5 jornades 
de competició, no es podrà sol·licitar 
ajornament del partit, al·legant manca 
d’instal·lació esportiva. En el supòsit 
que no es disposi de pavelló, 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 data ja 
assignada. 

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. Durant les últimes 
4 jornades de competició no es podrà 
sol·licitar 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. Copa Catalunya de Futbol Sala

1. Copa Catalunya de Futbol Sala la formen 
les competicions de:

- Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala

- Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala

- Copa Catalunya Cadet Futbol Sala

- Copa Catalunya Infantil Futbol Sala

- Copa Catalunya Aleví Futbol Sala

- Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala

- Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala 

- Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala 

- Copa Catalunya Juvenil Femení Futbol Sala

- Copa Catalunya Cadet Femení Futbol Sala

- Copa Catalunya Infantil Femení Futbol Sala

- Copa Catalunya Aleví Femení Futbol Sala
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2. Normativa d’inscripció 

a.La data límit d’inscripció s’establirà 
en funció a les dates que la Comissió 
Executiva de Futbol Sala acordi 
per començar la disputa d’aquesta 
competició. Les inscripcions rebudes 
fora d’aquesta data quedaran pendents 
de confirmar, segons les vacants en 
el nombre d’equips inscrits a l’hora de 
realitzar els quadrants.

b. Per tal que les inscripcions siguin 
correctes, s’hauran d’omplir tots els 
camps amb les dades corresponents 
sol·licitats a la inscripció de la intranet 
federativa habilitada als efectes.

c. No es permet la participació de més 
d’un equip d’un mateix club o filial en les 
competicions de Sènior Masculí i Sènior 
Femení.

d. Els clubs podran inscriure tots els 
equips inscrits en la competició de Lliga 
de la mateixa categoria en base masculí i 
femení, siguin filials o dependents.

3. Número d’ordre

a. El número d’ordre es calcularà en funció 
a la classificació de la temporada anterior, 
excepte en la categoria Prebenjamí, 
en què es calcularà en funció a la 
classificació de lliga de la mateixa 
temporada. 

b. Per adjudicar el número d’ordre es 
s’aplicaran els següents paràmetres:

1. Primer, tots els participants amb la 
millor categoria en l’ordre que van 
acabar la Lliga de la temporada anterior, 
excepte els descensos.

2. Tot seguit, tots els ascensos a la 
millor categoria que es van assolir en 
la competició de Lliga en la temporada 
anterior.

3. Després, tots els descensos de la 
millor categoria que es van produir en 
la competició de Lliga en la temporada 
anterior.

4. Aquest procés (passos 1,2 i 3) es 
produirà amb totes les divisions de la 
categoria.
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5. En el cas de que en divisions amb 
més d’un grup, s’inscriguin 2 o més 
equips classificats en el mateix lloc 
de la classificació, es procedirà a 
fer el càlcul del coeficient de punts 
aconseguits dividit per partits 
disputats. El millor coeficient entre 
aquest empat serà el que tingui el 
número d’ordre mes baix, fent aquest 
desempat en tots els casos similars.

6. Després de fer aquest càlcul amb totes 
les divisions, s’afegiran als equips de 
nova inscripció. Tots els equips de nova 
inscripció aquesta temporada, tindran 
un número d’ordre en relació a l’ordre 
d’inscripció en la competició de Copa 
Catalunya en la qual, el primer inscrit 
tindrà l’equip amb número d’ordre mes 
alt i l’últim inscrit tindrà el de número 
d’ordre mes baix.

c. Un cop realitzat el procediment 
tipificat en l’apartat 3.b del present 
article, se’ls assignarà un número 
d’ordre. Aquest número d’ordre 
determinarà si l’equip juga com a local 
o visitant, essent el número més alt 
entre tots dos el que exercirà de local 
on s’entendrà el número més baix serà 
el número 1.

d. En el cas que un club inscrigui en una 
categoria de Copa Catalunya menys 
equips que els inscrits en Lliga, el 
número d’ordre assignat serà el que li 
correspongui per la lletra de nivell de la 
classificació de la temporada anterior.

4. Caracteristiques de les eliminatóries

a. En totes les categories, els equips 
participants s’enfrontaran en partit únic 
a camp de l’equip que tingui el número 
d’ordre més alt. 

b. En totes les categories de Copa 
Catalunya, els partits de les primeres 
rondes eliminatòries seran de dues parts 
de 25 minuts cadascuna a temps corregut 
xiulat per un únic àrbitre.

c. Tots els partits de la Copa Catalunya 
Sènior Masculí en les rondes de setzens 
de final, vuitens de final i quarts de 
final seran de dues parts de 20 minuts 
cadascuna a temps aturat xiulat per dos 
àrbitres i un àrbitre assistent. 

d. Tots els partits de la Copa Catalunya 
Base Masculí i Femení i Sènior Femení en 
les rondes de setzens de final, vuitens de 
final i quarts de final seran de dues parts 
de 25 minuts cadascuna a temps corregut 
xiulat per un àrbitre.
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e. En la categoria d’Infantil, Cadet, Juvenil 
Femení i Sènior Femení, les semifinals i 
la final seran de dues parts de 20 minuts 
a temps aturat i xiulats per un àrbitre i un 
àrbitre assistent.

f. En la categoria d’Aleví, les semifinals i la 
final serà de dues parts de 15 minuts a 
temps aturat i xiulats per un àrbitre i un 
àrbitre assistent.

g. En les categories de Prebenjamí, Benjamí, 
Aleví Femení, Infantil Femení i Cadet 
Femení, les semifinals i final seran de dues 
parts de 25 minuts a temps corregut i 
xiulat per un àrbitre.

h. En la categoria de Juvenil Masculí les 
semifinals i la final será de dues parts de 
20 minuts cadascuna a temps aturat on les 
semifinals seran xiulades per un arbitres 
i un arbitre assistent i la final serà xiulada 
per dos àrbitres i un àrbitre assistent.

i. En la categoria de sènior masculí les 
semifinals i la final seran de dues parts de 
20 minuts cadascuna a temps aturat xiulat 
per dos àrbitres i un àrbitre assistent.

j. En les categories de base masculí i 
femení, totes les finals es disputaran a 
camp neutral, escollit per l’LCFS de l’FCF.

k.  En la categoria Sènior Masculí les 
semifinals i final es disputaran en 
sistema de Final a Quatre. Aquesta final 
a quatre juntament amb la final de la 
categoria Sènior Femení es disputaran 
durant la següent temporada, a camp 
neutral, escollit per l’LCFS de l’FCF.

l. En cas d’empat a gols a la finalització del 
temps reglamentari d’aquests partits, es 
procedirà al llançament de tirs de penal. 
En el cas de que no es desfés l’empat, 
es continuarien llençant penals fins que 
un dels dos equips fallés. No hi haurà en 
cap cas pròrroga. Els penals es llençaran 
segons la normativa de les Regles de Joc 
de la LCFS.

5. Quadrants de competició

a.  Per la confecció dels quadrants de 
competició es tindrà en compte la 
proximitat geogràfica, per això, el sorteig 
pels creuaments de les eliminatòries 
prèvies serà amb altres equips de la 
mateixa zona. Segons el nombre d’equips 
inscrits, es combinarà per respectar 
la proximitat en el sorteig i en els 
aparellaments.
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b. Es treballarà per aconseguir que a les 
eliminatòries de fases prèvies no hi hagi 
molts quilòmetres entres els 2 equips de 
cada eliminatòria.

c. Sense places directes en les categories 
Benjamí, Aleví Femení, Infantil Femení i 
Cadet Femení.

d. Quatre places directes als quarts de 
finals pels 4 equips amb millor número 
d’ordre en les categories Aleví, Infantil, 
Cadet i Juvenil Masculí i Juvenil Femení.

e. Dues places directes a les semifinals pels 
2 equips amb millor número d’ordre en les 
categories Sènior Masculí i Femení.

f. Els equips classificats en les places 
directes a les categories establertes, 
seran introduïts en el quadrant de 
competició per sorteig públic, sempre 
enfrontant-se amb un equip classificat 
de la ronda anterior.

g. A la categoria de Prebenjamí es farà 
una primera fase de lliga amb diferents 
grups on els millors classificats 
es classificaran per la 2a fase 
d’eliminatòries. 

6. Arbitratge

a. Cada equip es farà càrrec del 50% de 
l’arbitratge, cost de la dieta horària i/o 
àrbitre assistent.

b. Totes les finals de Copa Catalunya i 
la Final a Quatre de Copa Catalunya 
Sènior Masculí estan subvencionades 
íntegrament per la LCFS.

7. Normativa designació de data de partits

a. Serà obligatori designar l’horari de la 
disputa de l’eliminatòria de mutu acord, 
durant la primera setmana de la data 
d’inici de l’eliminatòria corresponent (de 
dilluns a diumenge).

b.En el cas de no arribar a un acord 
entre els dos clubs en aquesta primera 
setmana, el procediment serà el 
següent:

1.  L’equip local haurà d’enviar abans de 
les 23:59 hores del dilluns de la 2a 
setmana de la disputa de l’eliminatòria,  
una proposta de 2 dates o més, per 
la disputa del partit al Comitè de 
Competició. Aquestes dues dates seran 
en diferents dies de la setmana. En el 
cas que la distancia entre l’equip local i 
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el visitant superi els 100 quilòmetres, 
aquestes dates hauran de ser 
establertes obligatòriament en cap de 
setmana.

 Aquestes dates proposades hauran 
de ser dates hàbils per la disputa 
de l’eliminatòria i el Comitè de 
Competició de Futbol Sala es 
reserva el dret a rebutjar una o les 
dues dates proposades si considera 
inadequades per la disputa de 
l’eliminatòria considerant els 
possibles compromisos federatius i de 
desplaçament. Aquesta circumstància 
farà que l’equip local hagi de proposar 
dues dates que s’ajustin a les 
indicacions del propi comitè.

2. Aquestes dates seran proposades 
dimarts de la 2a setmana de la disputa 
de l’eliminatòria a l’equip visitant per 
part del comitè de competició, i abans 
de dimecres de la mateixa setmana 
a les 23:59 hores, haurà d’escollir i 
comunicar una de les dues dates de la 
proposta.

3. En el cas de no rebre cap comunicació 
per part de l’equip local tal com indica 
l’apartat b.1, el Comitè de Competició i 
Disciplina de Futbol Sala l’exclourà de 

la competició, determinant al visitant 
com a guanyador de l’eliminatòria.

4. En el cas de no rebre cap comunicació 
per part de l’equip visitant sobre 
les dates proposades tal com indica 
l’apartat b.2, el Comitè de Competició 
i Disciplina de Futbol Sala designarà 
una de les dates, hora i terreny de joc, 
facilitades per l’equip local.

c. Per determinar un horari de mutu acord 
entre dues entitats, es haurà d’enviar un 
correu d’intranet per part dels 2 equips 
implicats.

d. L’horari de joc i les propostes d’horari de 
la Copa Catalunya en categories de Base 
Masculí i Femení es podran fixar a partir 
de les 18 hores fins a les 22 hores els 
dies entre setmana i els dies de cap de 
setmana, tal com consta a l’article 192.5 
del Reglament General. Únicament en 
cas d’acord entre els dos equips es podrà 
designar un partit fora d’aquest horari.

e. L’horari de joc i les propostes d’horari 
de la Copa Catalunya en categories de 
Sènior Masculí i Femení es podran fixar a 
partir de les 19 hores fins a les 22 hores 
els dies entre setmana i els dies de cap 
de setmana, tal com consta a l’article 
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192.5 del Reglament General. Únicament 
en cas d’acord entre els dos equips es 
podrà designar un partit fora d’aquest 
horari.

f.  Serà obligatori a les categories de Sènior 
Masculí la disputa dels partits a un pavelló 
poliesportiu a partir dels setzens de final.

g. Serà obligatori a les categories Base 
Masculí i Femení i Sènior Femení 
la disputa dels partits a un pavelló 
poliesportiu a partir dels quarts de final.

h. En cas que un partit s’hagi d’ajornar 
per força major, serà obligatori que 
ambdós equips arribin a un acord per 
una nova data in situ, i així l’àrbitre del 
partit ho pugui fer constar en l’acta. 
Aquesta nova data, haurà d’estar dins del 
termini establert per la disputa d’aquella 
eliminatòria.

 En aquest cas i sempre que el partit 
ajornat hagués sigut establert divendres, 
dissabte o diumenge de l’ultima 
setmana del termini per la disputa de les 
eliminatòries de la ronda en qüestió, es 
podrà assignar fins dimecres a les 23:59 
hores de la següent setmana.

i. En les eliminatòries que disputin 
els classificats de les Copes de les 
delegacions de Lleida, Tarragona i 
Girona, serà obligatori la disputa de les 
eliminatòries, siguin locals o visitants, 
en pavelló poliesportiu cobert, per tal 
d’assegurar la seva disputa en cas d’haver-
hi alguna inclemència meteorològica. En el 
cas que no hi hagi disponibilitat de pavelló, 
es realitzarà la permuta de l’eliminatòria.

8. Tota aquella informació que no es vegi 
especificada en el present article sobre la 
Copa Catalunya de Futbol Sala es regularà 
pel present Reglament.
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Article 287.4è.

Article 385è.

Els federats que siguin suspesos a 
conseqüència d’infraccions comeses en 
una competició d’àmbit estatal (llevat de la 
suspensió per acumulació d’amonestacions) 
no podran intervenir en cap partit 
corresponent a competicions d’àmbit 
territorial fins que no hagin complert la 
sanció que els va ser imposada, a excepció 
dels corresponents a la Copa de Catalunya 
de futbol 11.

1. La sanció de clausura de camp haurà de 
complir-se en un altre que, reunint les 
condicions reglamentàries corresponents a 
la divisió o categoria de què es tracti, sigui 
situat en un terme municipal diferent. 

2. La sanció de clausura podrà ser 
substituïda per l’Òrgan disciplinari, 
en atenció a les circumstàncies que hi 
concorrin, per la de jugar a porta tancada 
sense assistència de públic. 

Els federats que siguin suspesos a 
conseqüència d’infraccions comeses en 
una competició d’àmbit estatal (llevat de la 
suspensió per acumulació d’amonestacions) 
no podran intervenir en cap partit 
corresponent a competicions d’àmbit 
territorial fins que no hagin complert la 
sanció que els va ser imposada, a excepció 
de la Copa de Catalunya.

La sanció de clausura de camp haurà de 
complir-se en un altre que, reunint les 
condicions reglamentàries corresponents a 
la divisió o categoria de què es tracti, sigui 
situat en un terme municipal diferent. 

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 386è.

1. En el supòsit de suspensió d’un encontre 
i en tots els casos que hom acordi la 
celebració o repetició d’un encontre, 
correran a càrrec de l’infractor totes les 
despeses que això origini, inclosos drets 
d’arbitratge i despeses de desplaçament 
dels equips, tot això sense perjudici que 
l’Òrgan competent acordés el pagament 
de la indemnització pertinent dels danys 
i perjudicis que s’haguessin originat als 
participants o tercers implicats. 

 La sanció de clausura podrà ésser 
substituïda per l’Òrgan disciplinari, 
en atenció a les circumstàncies que hi 
concorrin, per la de jugar a porta tancada 
sense assistència de públic. 

2. En el supòsit de suspensió d’un encontre i 
en tots els casos que hom acordi la pèrdua 
de partit d’un encontre, correrà a càrrec 
de l’equip infractor la totalitat del rebut 
arbitral del partit.

En el supòsit de suspensió d’un encontre i en 
tots els casos que hom acordi la celebració 
o repetició d’un encontre, correran a càrrec 
de l’infractor totes les despeses que això 
origini, inclosos drets d’arbitratge i despeses 
de desplaçament dels equips, tot això sense 
perjudici que l’Òrgan competent acordés el 
pagament de la indemnització pertinent dels 
danys i perjudicis que s’haguessin originat 
als participants o tercers implicats. 

La sanció de clausura podrà ésser 
substituïda per l’Òrgan disciplinari, 
en atenció a les circumstàncies que hi 
concorrin, per la de jugar a porta tancada 
sense assistència de públic. 
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Faltes comeses per jugadors, entrenadors, 
tècnics, delegats, auxiliars i dirigents, i llurs 
sancions.

1. Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 
euros l’acumulació de dues cartolines 
grogues en el mateix encontre, així com 
la infracció de les normes reglamentàries 
sobre roba esportiva. 

2. Són faltes lleus, que hom sancionarà 
amb suspensió d’un a tres partits o per 
un període de fins a un mes en el cas de 
dirigents:

a. El fet de protestar de forma reiterada les 
decisions arbitrals.

b. El fet d’adoptar una actitud passiva 
o negligent en el compliment de les 
instruccions arbitrals o desobeir-ne 
les ordres, així com adoptar actituds 
que demorin o retardin l’inici i 
desenvolupament dels encontres. 

c. El fet d’adreçar-se als àrbitres, 
espectadors, directius i altres 
autoritats esportives amb expressions 
de menyspreu, o cometre actes de 
desconsideració envers aquells.

d. El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar 
actes vexatoris de paraula o d’obra, 
empènyer, insultar o ofendre de forma 
greu o reiterada qualsevol jugador, 
entrenador o membre dels equips 
contendents. 

e. L’intent d’agressió o l’agressió no 
consumada a qualsevol de les persones 
esmentades anteriorment. 

f. L’ús en el transcurs del joc de mitjans 
o procediments violents que atemptin 
contra la integritat d’un jugador, sense 
causar-li dany.

g. La intervenció, per negligència, en els 
supòsits d’alineació indeguda de jugadors, 
de no compareixença dels equips en els 
encontres o de llur retirada dels mateixos. 

h. El fet de provocar o incitar altres 
jugadors o el públic en contra de la marxa 
correcta d’un encontre.

i. El fet d’expressar-se de forma 
atemptatòria contra el decòrum degut al 
públic, o ofendre algun espectador amb 
paraules o gests. 

j. El fet de provocar per qualsevol mitjà 
la interrupció d’una jugada o episodi de 

Faltes comeses per jugadors, entrenadors, 
tècnics, delegats, auxiliars i dirigents, i llurs 
sancions.

1. Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 
euros l’acumulació de dues cartolines 
grogues en el mateix encontre, així com 
la infracció de les normes reglamentàries 
sobre roba esportiva. 

2. Són faltes lleus, que hom sancionarà 
amb suspensió d’un a tres partits o per 
un període de fins a un mes en el cas de 
dirigents:

a. El fet de protestar de forma reiterada les 
decisions arbitrals.

b. El fet d’adoptar una actitud passiva 
o negligent en el compliment de les 
instruccions arbitrals o desobeir-ne 
les ordres, així com adoptar actituds 
que demorin o retardin l’inici i 
desenvolupament dels encontres. 

c. El fet d’adreçar-se als àrbitres, 
espectadors, directius i altres 
autoritats esportives amb expressions 
de menyspreu, o cometre actes de 
desconsideració envers aquells.

d. El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar 
actes vexatoris de paraula o d’obra, 
empènyer, insultar o ofendre de forma 
greu o reiterada qualsevol jugador, 
entrenador o membre dels equips 
contendents.

e. L’intent d’agressió o l’agressió no 
consumada a qualsevol de les persones 
esmentades anteriorment. 

f. L’ús en el transcurs del joc de mitjans 
o procediments violents que atemptin 
contra la integritat d’un jugador, sense 
causar-li dany.

g. La intervenció, per negligència, en els 
supòsits d’alineació indeguda de jugadors, 
de no compareixença dels equips en els 
encontres o de llur retirada dels mateixos. 

h. El fet de provocar o incitar altres 
jugadors o el públic en contra de la marxa 
correcta d’un encontre.

i. El fet d’expressar-se de forma 
atemptatòria contra el decòrum degut al 
públic, o ofendre algun espectador amb 
paraules o gests. 

j. El fet de provocar per qualsevol mitjà 
la interrupció d’una jugada o episodi de 
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joc. L’aplicació d’aquest apartat podrà 
no comportar partits de sanció en les 
categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, 
Prebenjamí, Debutant, Infantil Femení 
i Aleví Femení, situació que haurà 
de ser notificada per l’òrgan jurídic 
competent. En el cas de no rebre la 
resolució esmentada, es portarà a terme 
l’especificat en l’article 350.4 del present 
Reglament. 

k. El fet d’incomplir les funcions per a les 
quals l’autoritzi expressament la llicència 
expedida per permetre la presència al 
terreny de joc de l’autor dels fets.

l. El fet d’abandonar, envair o entrar al 
terreny de joc sense autorització arbitral. 

m. El fet de causar danys de caràcter lleu en 
les instal·lacions esportives.

n. Donar instruccions tècniques sense 
estar inscrit en l’acta del partit o quan 
aquest hagués sigut exclòs del mateix.

o. Les manifestacions o declaracions en 
les xarxes socials, a la premsa, ràdio 
o televisió, o en qualsevol mitjà de 
comunicació relacionat amb les noves 
tecnologies de la informació, en les 
que s’insulti o es tinguin actes de 

joc. L’aplicació d’aquest apartat podrà 
no comportar partits de sanció en les 
categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, 
Prebenjamí, Debutant i Base Femení, 
situació que haurà de ser notificada per 
l’òrgan jurídic competent. En el cas de no 
rebre la resolució esmentada, es portarà 
a terme l’especificat en l’article 350.4 del 
present Reglament. 

k. El fet d’incomplir les funcions per a les 
quals l’autoritzi expressament la llicència 
expedida per permetre la presència al 
terreny de joc de l’autor dels fets.

l. El fet d’abandonar, envair o entrar al 
terreny de joc sense autorització arbitral. 

m. El fet de causar danys de caràcter lleu en 
les instal·lacions esportives.

3. Seran faltes greus, que seran castigades 
amb suspensió des de quatre a dotze 
encontres, o suspensió des d’un mes fins a 
sis mesos en cas de dirigents: 

a. El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar 
actes vexatoris de paraula o d’obra, insultar 
o ofendre de forma greu o reiterada 
qualsevol membre de l’equip arbitral, 
dirigent de club, o directiu o empleat de la 
FCF, Comitè o Lliga, o espectador. 

desconsideració o menys preu contra les 
persones, entitats, o bé contra el bon 
decòrum esportiu.

3. Seran faltes greus, que seran castigades 
amb suspensió des de quatre a dotze 
encontres, o suspensió des d’un mes fins a 
sis mesos en cas de dirigents: 

a. El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar 
actes vexatoris de paraula o d’obra, insultar 
o ofendre de forma greu o reiterada 
qualsevol membre de l’equip arbitral, 
dirigent de club, o directiu o empleat de la 
FCF, Comitè o Lliga, o espectador. 

b. L’intent d’agressió o l’agressió no 
consumada a qualsevol de les persones 
esmentades anteriorment.

c. L’agressió a qualsevol jugador, entrenador 
o membre dels equips contendents. 

d. L’ús en el transcurs del joc de mitjans 
violents, amb la intenció de produir o 
produint dany o lesió.

e. El fet d’abandonar, envair o entrar 
al terreny de joc sense la deguda 
autorització arbitral, quan aquesta acció 
alteri el desenvolupament normal de 
l’encontre. 

b. L’intent d’agressió o l’agressió no 
consumada a qualsevol de les persones 
esmentades anteriorment.

c. L’agressió a qualsevol jugador, entrenador 
o membre dels equips contendents. 

d. L’ús en el transcurs del joc de mitjans 
violents, amb la intenció de produir o 
produint dany o lesió.

e. El fet d’abandonar, envair o entrar 
al terreny de joc sense la deguda 
autorització arbitral, quan aquesta acció 
alteri el desenvolupament normal de 
l’encontre. 

f. El fet de provocar la interrupció anormal 
d’un encontre.

g. Causar danys de caràcter greu a les 
instal·lacions esportives. 

4. Seran també faltes greus, que seran 
castigades amb suspensió des de tretze a 
vint-i-quatre encontres, o suspensió des de 
sis mesos fins a dos anys en cas de dirigents:

a. L’agressió consumada a qualsevol 
membre de l’equip arbitral, dirigent 
de club, o directiu o empleat de la FCF, 
Comitè o Lliga, o espectador. 



5. Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

168

TEXT ACTUAL TEXT ACTUALPROPOSTA DE MODIFICACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

Article 387è.Article 387è.

f. El fet de provocar la interrupció anormal 
d’un encontre.

g. Causar danys de caràcter greu a les 
instal·lacions esportives. 

h. L’incompliment de sancions per 
infracció lleu.

i. Les manifestacions o declaracions en 
les xarxes socials, a la premsa, ràdio 
o televisió, o en qualsevol mitjà de 
comunicació relacionat amb les noves 
tecnologies de la informació, en les que 
s’amenaci, s’humiliï o s’atempti contra 
l’honor, dignitat, intimitat i imatge 
contra les persones, entitats, o bé contra 
el bon decòrum esportiu.

4. Seran també faltes greus, que seran 
castigades amb suspensió des de tretze 
a vint-i-quatre encontres, o suspensió 
des de sis mesos fins a dos anys en cas de 
dirigents:

a. L’agressió consumada a qualsevol 
membre de l’equip arbitral, dirigent 
de club, o directiu o empleat de la FCF, 
Comitè o Lliga, o espectador. 

b. La realització d’actes que provoquin la 
suspensió definitiva de l’encontre.

b. La realització d’actes que provoquin la 
suspensió definitiva de l’encontre.

c. El fet de no utilitzar els mitjans 
necessaris de protecció per als 
components de l’equip arbitral en el 
supòsit que aquests patissin qualsevol 
mena d’intent d’agressió. 

d. L’ús de mitjans violents durant el 
joc, produint dany o lesió de caràcter 
especialment greu.

e. La intervenció amb mala fe i voluntarietat 
en els supòsits d’alineació indeguda de 
jugadors, no compareixença dels equips en 
els encontres o llur retirada dels mateixos. 

f. La signatura o subscripció de llicència amb 
un club quan no es posseís la preceptiva 
carta de baixa del club de procedència 
o, en el supòsit de posseir-la o no ésser 
preceptiva, quan s’hagués subscrit també 
prèviament llicència amb un altre club. 

g. La participació en competicions de clubs 
de futbol o futbol sala, o en competicions 
de seleccions autonòmiques, nacionals 
o internacionals, diferents de les 
organitzades per la Federació Catalana 
de Futbol o per la RFEF, sense el 
consentiment exprés d’aquestes. 

c. El fet de no utilitzar els mitjans 
necessaris de protecció per als 
components de l’equip arbitral en el 
supòsit que aquests patissin qualsevol 
mena d’intent d’agressió. 

d. L’ús de mitjans violents durant el 
joc, produint dany o lesió de caràcter 
especialment greu.

e. La intervenció amb mala fe i voluntarietat 
en els supòsits d’alineació indeguda de 
jugadors, no compareixença dels equips 
en els encontres o llur retirada dels 
mateixos. 

f. La signatura o subscripció de llicència 
amb un club quan no es posseís la 
preceptiva carta de baixa del club de 
procedència o, en el supòsit de posseir-
la o no ésser preceptiva, quan s’hagués 
subscrit també prèviament llicència amb 
un altre club. 

g. La participació en competicions de clubs 
de futbol o futbol sala, o en competicions 
de seleccions autonòmiques, nacionals 
o internacionals, diferents de les 
organitzades per la Federació Catalana 
de Futbol o per la RFEF, sense el 
consentiment exprés d’aquestes. 

5. Serà falta molt greu, sancionable amb 
suspensió de dos anys a perpetuïtat, 
l’agressió a un component de l’equip arbitral, 
directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, 
dirigent, jugador, entrenador o membre de 
l’equip contrari, espectador o, en general, a 
qualsevol persona, quan aquella acció sigui 
especialment greu o lesiva. 

6. Les faltes comeses pels jugadors suplents, 
tècnics, entrenadors o delegats seran 
castigades en llur grau màxim o, si s’escau, 
amb la penalització corresponent al grau 
mínim de la sanció immediata superior. 

 Quan la infracció fos comesa pels 
components d’un equip de forma 
tumultuària i sense que se’n pogués 
imputar la comissió a cap d’ells 
individualitzadament, hom aplicarà les 
sancions previstes per als clubs per 
incidents de públic. 
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h. L’incompliment de sancions per 
infracció greu o molt greu.

5. Serà falta molt greu, sancionable amb 
suspensió de dos anys a perpetuïtat, 
l’agressió a un component de l’equip arbitral, 
directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, 
dirigent, jugador, entrenador o membre de 
l’equip contrari, espectador o, en general, a 
qualsevol persona, quan aquella acció sigui 
especialment greu o lesiva. 

6. Les faltes comeses pels jugadors suplents, 
tècnics, entrenadors o delegats seran 
castigades en llur grau màxim o, si s’escau, 
amb la penalització corresponent al grau 
mínim de la sanció immediata superior. 

 Quan la infracció fos comesa pels 
components d’un equip de forma 
tumultuària i sense que se’n pogués 
imputar la comissió a cap d’ells 
individualitzadament, hom aplicarà les 
sancions previstes per als clubs per 
incidents de públic. 

Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.

1. Són faltes lleus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 400,87 euros:

 a. Els incidents de públic que no tinguin el 
caràcter de greus o molt greus, podent 
l’òrgan de competició i disciplina imposar, 
arran d’un mateix partit, més d’una 
d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
esdevinguts en moments diferents amb 
solució de continuïtat entre uns i altres. 
En cas d’imposar-se una segona sanció 
dins la mateixa temporada pels indicats 
incidents, hom advertirà l’infractor que la 
reiteració d’aquestes fets serà qualificada 
com a incidents greus de públic, i 
sancionada d’acord amb el que preveu 
el punt 3 lletra a) del present article. 
Quan aquesta mena d’incidents siguin 
protagonitzats per persones identificades 
sense dubte com a seguidors de l’equip 
visitant, s’imposarà a aquest últim la multa 
prevista, essent aplicables igualment la 
resta de pronunciaments previstos en el 
present apartat. 

b. La manca de puntualitat d’un equip en un 
encontre, o el retard en el seu inici, quan 
no en motivi la suspensió.

Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.

1.  Són faltes lleus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 400,87 euros:

a. Els incidents de públic que no tinguin el 
caràcter de greus o molt greus, podent 
l’òrgan de competició i disciplina imposar, 
arran d’un mateix partit, més d’una 
d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
esdevinguts en moments diferents amb 
solució de continuïtat entre uns i altres. 
En cas d’imposar-se una segona sanció 
dins la mateixa temporada pels indicats 
incidents, hom advertirà l’infractor que la 
reiteració d’aquestes fets serà qualificada 
com a incidents greus de públic, i 
sancionada d’acord amb el que preveu 
el punt 3 lletra a) del present article. 
Quan aquesta mena d’incidents siguin 
protagonitzats per persones identificades 
sense dubte com a seguidors de l’equip 
visitant, s’imposarà a aquest últim la multa 
prevista, essent aplicables igualment la 
resta de pronunciaments previstos en el 
present apartat. 

b.La manca de puntualitat d’un equip en un 
encontre, o el retard en el seu inici, quan 
no en motivi la suspensió.
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c. L’incompliment de les disposicions 
referents als terrenys de joc, condicions 
i elements tècnics necessaris segons les 
regles de joc, quan no motivin la suspensió 
de l’encontre, així com la inobservança 
en les condicions de decòrum, separació, 
salubritat i higiene dels vestidors dels 
equips i àrbitres.

d. La falta de designació d’un delegat de 
camp.

e. La falta de justificació del fet d’haver 
sol·licitat amb antelació a l’encontre la 
presència de la força pública de seguretat, 
o la privada reglamentària.

f. L’actuació d’un entrenador en la direcció 
de l’equip sense els requisits necessaris.

g. El llançament d’objectes al terreny de joc 
o la realització d’actes vexatoris per part 
del públic contra l’equip arbitral o equips 
participants, sense que es causin danys 
ni se suspengui el desenvolupament de 
l’encontre.

h. La comunicació fora dels terminis 
reglamentaris de la data i hora de 
començament dels encontres.

c. L’incompliment de les disposicions 
referents als terrenys de joc, condicions 
i elements tècnics necessaris segons les 
regles de joc, quan no motivin la suspensió 
de l’encontre, així com la inobservança 
en les condicions de decòrum, separació, 
salubritat i higiene dels vestidors dels 
equips i àrbitres.

d. La falta de designació d’un delegat de 
camp.

e. La falta de justificació del fet d’haver 
sol·licitat amb antelació a l’encontre la 
presència de la força pública de seguretat, 
o la privada reglamentària.

f. L’actuació d’un entrenador en la direcció 
de l’equip sense els requisits necessaris.

g. El llançament d’objectes al terreny de joc 
o la realització d’actes vexatoris per part 
del públic contra l’equip arbitral o equips 
participants, sense que es causin danys 
ni se suspengui el desenvolupament de 
l’encontre.

h. La comunicació fora dels terminis 
reglamentaris de la data i hora de 
començament dels encontres.

2. Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de 
l’encontre a l’infractor, declarant vencedor 
el club oponent pel resultat de sis gols a 
zero, o si s’escau, de l’eliminatòria, la qual 
es resoldrà en favor de l’innocent, i sense 
perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:

a. L’alineació indeguda d’un jugador pel fet 
de no complir els requisits per a la seva 
participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi negligència. 

b. La manca de puntualitat d’un equip en un 
encontre, o el retard en el seu inici, quan 
en motivi la suspensió.

c. L’incompliment per negligència de les 
disposicions referents als terrenys 
de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan 
motivin la suspensió de l’encontre, així 
com la inobservança en les condicions de 
decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

d. La no presentació a un partit per un 
motiu justificable o la presentació 
a l’inici d’un encontre d’un nombre 
de jugadors inferior al previst 
reglamentàriament.

2.  Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de 
l’encontre a l’infractor, declarant vencedor 
el club oponent pel resultat de sis gols a 
zero, o si s’escau, de l’eliminatòria, la qual 
es resoldrà en favor de l’innocent, i sense 
perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:

a. L’alineació indeguda d’un jugador pel fet 
de no complir els requisits per a la seva 
participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi negligència. 

b. La manca de puntualitat d’un equip en un 
encontre, o el retard en el seu inici, quan 
en motivi la suspensió.

c. L’incompliment per negligència de les 
disposicions referents als terrenys 
de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan 
motivin la suspensió de l’encontre, així 
com la inobservança en les condicions de 
decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

d. La presentació a l’inici d’un encontre d’un 
nombre de jugadors inferior al previst 
reglamentàriament.
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e. La manca de comunicació o la 
comunicació fora dels terminis 
reglamentaris de la data i hora 
d’inici dels encontres, quan aquesta 
comunicació es produeixi dins les 
setanta-dues hores anteriors al 
començament de la banda horària de la 
jornada esportiva, quan el termini sigui 
de set dies, i de set dies quan el termini 
sigui de quinze dies. 

e. Un cop iniciat el partit i durant el 
transcurs d’aquest, l’equip disposi d’un 
nombre de jugadors inferior al previst 
reglamentàriament per la disputa 
d’aquest quan el motiu sigui per una 
causa justificada.

3. Tindran, així mateix, la consideració de 
faltes greus i se sancionaran amb multa de 
fins a 801,75 euros, podent-se apercebre 
de clausura del terreny de joc i fins i tot 
acordar aquesta per un període d’un a 
tres encontres o fins a dos mesos, i sense 
perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents: 

a. Els incidents de públic en general i el 
llançament d’objectes al terreny de joc 
en particular que pertorbin de forma 
greu o reiterada el desenvolupament 
de l’encontre, en provoquin la suspensió 

e. La manca de comunicació o la 
comunicació fora dels terminis 
reglamentaris de la data i hora d’inici dels 
encontres, quan aquesta comunicació 
es produeixi dins les setanta-dues hores 
anteriors al començament de la banda 
horària de la jornada esportiva, quan el 
termini sigui de set dies, i de set dies quan 
el termini sigui de quinze dies. 

3. Tindran, així mateix, la consideració de 
faltes greus i se sancionaran amb multa de 
fins a 801,75 euros, podent-se apercebre 
de clausura del terreny de joc i fins i tot 
acordar aquesta per un període d’un a 
tres encontres o fins a dos mesos, i sense 
perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents: 

a. Els incidents de públic en general i el 
llançament d’objectes al terreny de joc 
en particular que pertorbin de forma 
greu o reiterada el desenvolupament 
de l’encontre, en provoquin la suspensió 
transitòria o definitiva o atemptin contra 
la integritat física dels assistents. 

b. Les agressions que per part del públic es 
produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents 
i altres autoritats esportives, i contra llurs 
béns, abans, durant o després de l’encontre i 
dintre i fora del recinte esportiu. 

transitòria o definitiva o atemptin contra 
la integritat física dels assistents. 

b. Les agressions que per part del públic es 
produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, 
dirigents i altres autoritats esportives, i 
contra llurs béns, abans, durant o després 
de l’encontre i dintre i fora del recinte 
esportiu. 

c. El fet de no adoptar totes les mesures 
de prevenció necessàries per evitar 
alteracions de l’ordre abans, durant i 
després de l’encontre, sense perjudici de 
la responsabilitat governativa en què es 
pogués incórrer i ésser sancionada pels 
òrgans competents. 

4. Es considerarà com a falta greu 
l’incompliment de l’obligació de disposar 
d’un entrenador o monitor titulat segons 
els paràgrafs quart i cinquè del present 
apartat i la seva no contractació o 
suplència en un període de 15 dies i seran 
sancionats amb la multa de 50,00 euros, 
a les competicions de Sènior Masculí i 
Femení, o 15,00 euros a les competicions 
de base masculí i femení per cadascuna de 
les jornades en les quals, un cop expirat 
aquell termini de 15 dies, no hagi estat 
cobert el lloc. 

c. El fet de no adoptar totes les mesures 
de prevenció necessàries per evitar 
alteracions de l’ordre abans, durant i 
després de l’encontre, sense perjudici de 
la responsabilitat governativa en què es 
pogués incórrer i ésser sancionada pels 
òrgans competents. 

d. Per aquells que participin en 
competicions de futbol sala serà 
obligatori inscriure, amb llicència i 
contracte federatiu, un tècnic amb la 
titulació, com a mínim de monitor, per a les 
competicions de Divisió d’Honor Catalana 
Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, 
Divisió d’Honor Catalana femenina, 
Primera Catalana Femení, i totes les de 
base, des de Juvenil fins a Prebenjamí, 
Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina. 
L’obligació de disposar de tècnic titulat 
comprèn la d’assistència dels mateixos a 
tots els partits oficials que disputi l’equip 
al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada. 

e. Els clubs que, tot i estant obligats a 
disposar d’un entrenador o monitor 
titulat, no el contractin o el supleixin en 
un període de 15 dies seran sancionats 
amb la multa de 50,00 euros, a les 
competicions de Divisió d’Honor Catalana 
Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, 
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 Aquestes quantitats s’incrementaran, per 
a cada jornada, en un 10% sobre la base 
de la jornada anterior.

 L’obligació de disposar de tècnic titulat 
comprèn l’assistència dels mateixos a 
tots els partits oficials que disputi l’equip 
al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada.

 Per aquells que participin en les 
competicions de futbol sala de Divisió 
d’Honor Catalana Sènior Masculí, 
Divisió d’Honor Catalana Sènior Femení,  
DivisióNd’Honor Catalana Juvenil, 
Divisió d’Honor Cadet, Divisió d’Honor 
Infantil, Divisió d’Honor Aleví i Divisió 
d’Honor Juvenil Femení, s’haurà de 
tenir inscrit, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, 
com a mínim de nivell 1.

 Per aquells que participin en les 
competicions de futbol sala en categories 
Sènior Masculí i Femení totes les 
categories de Base Masculí i Femení no 
especificades en el paràgraf anterior, 
s’haurà de tenir inscrit, amb llicència 
i contracte federatiu, un tècnic amb la 
titulació, com a mínim de Monitor.

Divisió d’Honor Catalana femenina, 
Primera Catalana Femení, o 15,00 euros 
a les competicions de Juvenil Territorial, 
Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, 
Juvenil-Cadet femenina, o Base femenina, 
per cadascuna de les jornades en les 
quals, un cop expirat aquell termini de 15 
dies, no hagi estat cobert el lloc. 

 Aquestes quantitats s’incrementaran, per 
a cada jornada, en un 10% sobre la base de 
la jornada anterior.

4. Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de 
l’encontre a l’infractor, amb el descompte de 
tres punts de la seva classificació, declarant 
vencedor el club oponent pel resultat de 
sis gols a zero, o si s’escau, de l’eliminatòria, 
la qual es resoldrà en favor de l’innocent, i 
sense perjudici de les indemnitzacions que 
siguin pertinents: 

a. L’alineació indeguda d’un jugador pel fet 
de no complir els requisits per a la seva 
participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi mala fe. 

b. L’incompliment per mala fe de les 
disposicions referents als terrenys 
de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan 

5. Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de 
l’encontre a l’infractor, amb el descompte de 
tres punts de la seva classificació, declarant 
vencedor el club oponent pel resultat de 
sis gols a zero, o si s’escau, de l’eliminatòria, 
la qual es resoldrà en favor de l’innocent, i 
sense perjudici de les indemnitzacions que 
siguin pertinents: 

a. L’alineació indeguda d’un jugador pel fet 
de no complir els requisits per a la seva 
participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi mala fe. 

b. L’incompliment per mala fe de les 
disposicions referents als terrenys 
de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan 
motivin la suspensió de l’encontre, així 
com la inobservança en les condicions de 
decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

c. La no compareixença en un encontre 
o la negativa a participar-hi de forma 
injustificada per part d’un equip del club.

d. La retirada d’un equip del terreny de joc 
un cop començat l’encontre impedint que 
aquest conclogui o la seva actitud incorrecta 
si en provoca o origina la suspensió. 

motivin la suspensió de l’encontre, així 
com la inobservança en les condicions de 
decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

c. La no compareixença en un encontre 
o la negativa a participar-hi de forma 
injustificada per part d’un equip del club.

d. La retirada d’un equip del terreny de joc 
un cop començat l’encontre impedint 
que aquest conclogui o la seva actitud 
incorrecta si en provoca o origina la 
suspensió. 

e. La simulació per mala fe de lesions o 
altres dificultats dels jugadors que els 
impedeixin de terminar un encontre, quan 
en provoquin la suspensió o acabament.

f. La presentació en un encontre d’un equip 
clarament inferior a l’habitual o un altre 
procediment conduent a l’obtenció d’un 
resultat irregular en un encontre. 

5. Es consideraran com faltes molt greus 
i se sancionaran amb multa de fins a 
1.603,50.- euros, podent-se advertir de 
clausura del terreny de joc i àdhuc acordar-
la per un període de quatre encontres a 
una temporada, sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents, 
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e. La simulació per mala fe de lesions o 
altres dificultats dels jugadors que els 
impedeixin de terminar un encontre, quan 
en provoquin la suspensió o acabament.

f. La presentació en un encontre d’un equip 
clarament inferior a l’habitual o un altre 
procediment conduent a l’obtenció d’un 
resultat irregular en un encontre. 

g. La no presentació per part de l’equip 
local dintre del període establert en 
l’article 247è bis les dues propostes 
per la disputa de les eliminatòries de la 
competició de Copa Catalunya.

6. Es consideraran com faltes molt greus 
i se sancionaran amb multa de fins a 
1.603,50.- euros, podent-se advertir de 
clausura del terreny de joc i àdhuc acordar-
la per un període de quatre encontres a 
una temporada, sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents, 
les agressions que per part del públic es 
produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents 
i altres autoritats esportives, i contra llurs 
béns, abans, durant o després de l’encontre 
i dintre o fora del recinte esportiu, quan 
les mateixes siguin d’especial gravetat, 
produeixin danys materials o lesions  
personals d’entitat o atemptin contra el 

les agressions que per part del públic es 
produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents 
i altres autoritats esportives, i contra llurs 
béns, abans, durant o després de l’encontre 
i dintre o fora del recinte esportiu, quan 
les mateixes siguin d’especial gravetat, 
produeixin danys materials o lesions  
personals d’entitat o atemptin contra el 
prestigi de la Lliga o contra l’harmonia de 
llurs integrants:

a. Quan els incidents d’ordre públic i 
agressions siguin protagonitzats per 
persones degudament identificades 
com a seguidors del club visitant, 
hom imposarà a aquest les sancions 
corresponents a les faltes comeses. 

b. Tractant-se d’encontres que se celebrin 
en camp neutral, els eventuals incidents 
de públic que es produeixin determinaran 
la imposició de sancions als dos clubs 
contendents, o a un d’ells, segons que 
s’acrediti si hi van intervenir seguidors 
d’un o un altre o d’ambdós. 

6. Serà falta molt greu i se sancionarà amb 
multa de fins a 1.603,50.- euros i descens de 
categoria, al club que permeti o col·labori 
de qualsevol forma amb el fet que qualsevol 
dels seus jugadors, o el club mateix, 

prestigi de la Lliga o contra l’harmonia de 
llurs integrants:

a. Quan els incidents d’ordre públic i 
agressions siguin protagonitzats per 
persones degudament identificades 
com a seguidors del club visitant, 
hom imposarà a aquest les sancions 
corresponents a les faltes comeses. 

b. Tractant-se d’encontres que se celebrin 
en camp neutral, els eventuals incidents 
de públic que es produeixin determinaran 
la imposició de sancions als dos clubs 
contendents, o a un d’ells, segons que 
s’acrediti si hi van intervenir seguidors 
d’un o un altre o d’ambdós. 

7. Serà falta molt greu i se sancionarà amb 
multa de fins a 1.603,50.- euros i descens de 
categoria, al club que permeti o col·labori 
de qualsevol forma amb el fet que qualsevol 
dels seus jugadors, o el club mateix, 
participi en competicions de clubs de futbol 
o futbol sala, o competicions de seleccions 
autonòmiques, nacionals o internacionals, 
diferents de les organitzades per la 
Federació Catalana de Futbol o per la RFEF, 
sense el consentiment exprés d’aquestes. 

participi en competicions de clubs de futbol 
o futbol sala, o competicions de seleccions 
autonòmiques, nacionals o internacionals, 
diferents de les organitzades per la 
Federació Catalana de Futbol o per la RFEF, 
sense el consentiment exprés d’aquestes. 

7. La reincidència durant la mateixa 
temporada esportiva per dos cops en la 
conducta descrita en qualsevol de les 
faltes qualificades com a greus o molt 
greus en aquest article, encara que sigui 
en competicions diferents, podrà ésser 
sancionada amb la desqualificació de 
l’equip de l’última competició en la qual 
estigués participant i el seu descens per a 
dues temporades esportives a la categoria 
immediata inferior, o a la següent si 
estigués matemàticament descendit. 

 La mateixa sanció podrà ésser imposada 
en el supòsit d’una sola comissió de les 
infraccions esmentades, quan les mateixes 
originessin greus perjudicis esportius o 
econòmics a tercers de bona fe.
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8. La reincidència durant la mateixa 
temporada esportiva per dos cops en la 
conducta descrita en qualsevol de les 
faltes qualificades com a greus o molt 
greus en aquest article, encara que sigui 
en competicions diferents, podrà ésser 
sancionada amb la desqualificació de 
l’equip de l’última competició en la qual 
estigués participant i el seu descens per a 
dues temporades esportives a la categoria 
immediata inferior, o a la següent si 
estigués matemàticament descendit. 

 La mateixa sanció podrà ésser imposada 
en el supòsit d’una sola comissió de les 
infraccions esmentades, quan les mateixes 
originessin greus perjudicis esportius o 
econòmics a tercers de bona fe.
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CATEGORIA MASCULINA 2019-2020 2020-2021 2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

1A DIVISIÓ CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

2A DIVISIÓ CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

3A DIVISIÓ CATALANA NO REQUEREIX MONITOR MONITOR

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

JUVENIL 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

JUVENIL 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

JUVENIL 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

CADET 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR MONITOR MONITOR 1R NIVELL

INFANTIL 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR MONITOR MONITOR 1R NIVELL

ALEVÍ 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

BENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR

PREBENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR

DEBUTANTS MONITOR MONITOR MONITOR

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

SEGONA. 
Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure 
tècnics titulats en equips de Futbol 
Sala, prevista a l’article 389.4 d’aquest 
Reglament, s’estableix un període transitori 
per a la plena aplicació de la mateixa d’acord 
amb el següent quadre: 
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CATEGORIA FEMENINA 2019-2020 2020-2021 2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

1A DIVISIÓ FEM. CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

2A DIVISIÓ FEM. CATALANA NO REQUEREIX MONITOR MONITOR

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. MONITOR MONITOR 1R NIVELL

1A DIVISIÓ JUVENIL FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

CADET FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ FEM. MONITOR MONITOR MONITOR
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REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES  
DE FUTBOL SALA

TÍTOL PRELIMINAR   
ÀMBIT D’APLICACIÓ 

TÍTOL PRIMER 
DEL MARC LEGAL

TÍTOL SEGON 
ÒRGANS DE GOVERN

CAPÍTOL I. Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

CAPÍTOL II. Delegacions Arbitrals

CAPÍTOL III. Comissions Tècniques

- La Comissió Tècnica de Capacitació

- La Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació

- La Comissió Tècnica de Disciplina

- La Comissió Tècnica de Comunicació

TÍTOL TERCER 
CÀRRECS  
DE REPRESENTACIÓ

CAPÍTOL I. El Cap del CTAFS

CAPÍTOL II. El Directiu del CTAFS

CAPÍTOL III. El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS

CAPÍTOL IV. L’Informador Arbitral:

CAPÍTOL V. El Delegat

TÍTOL QUART  
COL·LEGIATS

CAPÍTOL I. Àrbitres i Àrbitres Assistents

CAPÍTOL II. Drets i Deures

CAPÍTOL III. Infraccions Tècniques

TÍTOL CINQUÈ  
PROVES FÍSIQUES,  
CLASSES, CONTROLS I INFORMES

CAPÍTOL I. Proves Físiques

CAPÍTOL II. Classes i Controls Tècnics

CAPÍTOL III. Informes Arbitrals

TÍTOL SISÈ   
PLANTILLES ARBITRALS

TÍTOL SETÈ 
CATEGORIES ARBITRALS

TÍTOL VUITÈ  
L’ESCOLA TERRITORIAL D'ÀRBITRES  
DE FUTBOL SALA DE CATALUNYA

TÍTOL NOVÈ  
DEL RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU

ÍNDEX
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OBSERVACIONS SOBRE EL REGLAMENT  
DEL CTAFS de l’LCFS de l’FCF

Tots els termes que es refereixen a persones 
físiques s’apliquen indistintament a homes i a 
dones. 

TÍTOL PRELIMINAR 
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Art. 1r.

El Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de 
Futbol Sala (CTAFS en el successiu) estableix 
les normes que regulen l’actuació d’aquelles 
persones que per la seva condició d’àrbitres, 
àrbitres assistents, informadors i membres 
de l'Escola Territorial d'Àrbitres, pertanyen a 
l’estructura organitzativa i funcional del mateix, 
dins de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la 
Federació Catalana de Futbol. El Comitè es 
regeix per la legislació esportiva catalana que 
regula les federacions esportives catalanes, 
pels Estatuts de l'FCF, pel Reglament General 
de l'FCF i pel present Reglament.

TÍTOL PRIMER 
DEL MARC LEGAL

Art. 2n.

1. De conformitat amb el que estableix l’art. 
57.3 i 57.5 dels Estatuts de l'FCF, el CTAFS 
és l’Òrgan Tècnic que depèn de la comissió 
executiva de l'LCFS que agrupa a tots 
els membres integrants de l’organització 
arbitral. 

2. A efectes tècnics i de conformitat amb 
l’article 211 del Reglament de l’RFEF 
el CTAFS atendrà les bases tècniques 
específiques de l'LCFS de l'FCF, consistint 
en les Regles de Joc de l’RFEF. Tots els 
supòsits que no estiguin regulats en les 
citades bases, es regularan per les Regles 
de Joc de l’RFEF així com les circulars 
annexes a aquesta.

3. Tots els membres de l’organització arbitral 
estan subjectes a les disposicions que dicti 
l’LCFS sobre els uniformes, la possible 
publicitat a les peces esportives i el 
comportament general en l’exercici de les 
funcions que hi desenvolupen. 

4  En virtut del que preveuen els articles 
53.3.g) dels Estatuts de l’FCF i 3.9) d’aquest 
Reglament, el Comitè és competent per 
efectuar les correccions oportunes, tot i 
que limitades exclusivament als aspectes 
tècnics de l’actuació dels àrbitres i àrbitres 

assistents i a qüestions d’ordre intern. Tot 
això, sense perjudici de la resta de facultats 
de caràcter disciplinari que exerceixen els 
òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva 
de l’FCF. 

5. El CTAFS actuarà en l’àmbit de les seves 
atribucions establertes als articles 53.3.f) 
dels Estatuts de l’FCF i 3.6) d’aquest 
Reglament, les quals estaran subjectes 
a la disponibilitat dels àrbitres i àrbitres 
assistents, al seu estat de forma, qualitat 
tècnica, nivell de les seves actuacions, 
trajectòria i experiència, així com qualsevol 
altre criteri que es ponderi raonadament. 

 
TÍTOL SEGON 
ÒRGANS DE GOVERN

CAPÍTOL I 
Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

Art. 3r. 

Seran funcions del Comitè Tècnic d’Àrbitres de 
Futbol Sala (CTAFS): 

a. Establir els nivells de formació arbitral. 

b. Classificar tècnicament els àrbitres, 
proposant l’adscripció a les categories 
corresponents en funció dels següents 
criteris:

1. Proves físiques (30%) 

2.  Informes (30%)

3. Assistència a classes i exàmens (30%)

4. Compromís, implicació i dedicació al CTAFS 
(10%)

c.Proposar els candidats a categories 
nacionals. 

d. Aprovar les normes administratives 
regulant l’arbitratge. 

e. Coordinar amb l’LCFS de l’FCF els nivells 
de formació. 

f. Designar els àrbitres en les competicions 
d’àmbit territorial. L’òrgan designador 
vetllarà per garantir que tots els 
col·legiats de cada categoria dirigeixin el 
mateix nombre de partits, llevat que les 
circumstàncies que motivin la manca de 
designacions siguin imputables a l’àrbitre, 
ja sigui per baixa forma, per escassa 
qualitat tècnica, per deficients actuacions, 
per lesió o malaltia, per la petició reiterada 
de festes, per suspensió o inhabilitació 
decretades pels òrgans federatius o per 
qualsevol altre motiu anàleg.

g. Proposar a la Comissió Executiva de 
l’LCFS  les tarifes arbitrals, per a la 
seva posterior  aprovació oficial  per 
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la Convenció  de Clubs de Futbol Sala i  
l'Assemblea General de l’FCF.

h. La direcció de l'Escola Territorial 
d’Àrbitres de Catalunya.

i. Efectuar les correccions oportunes, tot i 
que limitades exclusivament als aspectes 
tècnics de l’actuació dels col·legiats i a 
qüestions d’ordre intern. 

j. Altres funcions que la Comissió Executiva 
de l’LCFS consideri convenients.

 
Art. 4è.

En el si del CTAFS es constituiran, per raó de 
les matèries objecte de competència d’aquest 
òrgan, les següents Comissions Tècniques:

-De Capacitació.

-De Qualificació i Classificació.

-De Disciplina.

-De Comunicació.

Per a una millor adequació de la seva estructura 
i funcionament, el CTAFS podrà proposar, 
motivadament, la creació de Comissions 
diverses a les que preveu aquest article.

Cadascuna de les anteriors Comissions estarà 
constituïda per un o dos vocals de la Junta 
Directiva, designats pel Cap del CTAFS, i per un 
representant designat pel Director de l’LCFS. 
El Cap del CTAFS podrà formar part, quan ho 
desitgi, amb veu i vot, de totes les reunions 
que celebrin les anteriors Comissions, estant 
en tot cas informat permanentment del 
contingut de les seves deliberacions i acords. 
Les comissions adoptaran els acords per 
majoria dels seus membres, sent el del Cap del 
CTAFS vot de qualitat en cas d’empat. 

El secretari del CTAFS i el Responsable de 
l’Àrea Jurídica del CTAFS podran participar 
de les reunions de les comissions tècniques, 
amb veu i vot el primer i aixecarà acta de les 
reunions, i el segon anirà a instàncies del Cap 
del CTAFS amb veu i vot.

 
Art. 5è.

El CTAFS  podrà, motivadament i en qualsevol 
moment, adequar la seva estructura a les 
exigències organitzatives que per qualsevol 
motiu es plantegin, especialment, per haver 
estat modificada la corresponent a un òrgan 
en què s’integri, amb l’ulterior aprovació del 
Director de l'LCFS.

CAPÍTOL II 
Delegacions Arbitrals

Art. 6è.

1.  El CTAFS s’organitza en la seva estructura 
provincial mitjançant delegacions, ubicades 
a les diferents poblacions on determini la 
Comissió Executiva de l’LCFS.

2.  Les delegacions del CTAFS representen, 
per delegació d’aquest òrgan, a 
l’Organització Arbitral dins del seu àmbit 
Territorial i s’encarreguen fonamentalment 
d’atendre les programacions de partits 
autoritzats per l’FCF, col·laborant amb el 
CTAFS en la designació i formació dels 
co·legiats.

3.  Estan sotmesos a les directrius econòmic-
administratives emanades del CTAFS, 
responent davant aquest de la seva gestió, 
tant administrativa com esportiva.

4.  Les delegacions estan formades per un 
Delegat i pels col·laboradors que aquest 
estimi necessaris, sempre per designació 
del Director de l’LCFS, a proposta del Cap 
del CTAFS.

5.  Actualment existeixen les següents 
delegacions arbitrals:

a. Delegació d'Anoia

b. Delegació del Baix Llobregat

c. Delegació de Barcelona

d. Delegació de Girona

e. Delegació de Lleida

f. Delegació del Maresme

g. Delegació de Tarragona i Terres de l'Ebre

h. Delegació del Vallès

Per necessitats de regularització de la 
competició es podran modificar el numero i 
nombre de delegacions per necessitats del 
CTAFS. 

CAPÍTOL III 
Comissions Tècniques

Art. 7è.  
La Comissió Tècnica de Capacitació

a. L’elaborarà els plans d’estudi i programes 
de formació arbitral en totes aquelles 
matèries que es considerin adequades pel 
desenvolupament formatiu dels àrbitres 
i àrbitres assistents, així com per a 
l’ensenyament dels diferents Reglaments.
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b. La preparació de reunions, conferències 
o cursets per tal de millorar o actualitzar 
la preparació tècnica dels àrbitres i 
àrbitres assistents i d’unificar l’aplicació 
de criteris.

c. Proposar al CTAFS els tests de control 
teòrics-físics que els àrbitres i/o 
àrbitres assistents han de superar cada 
temporada.

d. Coordinar amb els responsables 
provincials el desenvolupament dels plans 
d’estudi en les diferents delegacions.

Art. 8è.  
La Comissió Tècnica de Qualificació i 
Classificació

1.  És l’òrgan competent per a la qualificació 
global dels àrbitres i àrbitres assistents, 
totalitzant els diferents aspectes 
que incideixin en la seva classificació, 
principalment la valoració de seves 
actuacions tècniques en els partits i els 
resultats dels seus controls teòrics–
físics, així com l’assistència a les classes 
d’actualització tècniques periòdiques.

2. Comunicar el resultat dels controls 
realitzats, tant teòrics com físics, a les 
comissions de Designació i Informació, als 
efectes oportuns.

3. Elaborar, al final de cada temporada, la 
classificació per puntuacions dels àrbitres 
i àrbitres assistents per a cada categoria, 
adaptant-la a les Circulars vigents de cada 
temporada.

4. Proposar raonadament, al final de cada 
temporada, els ascensos i descensos 
d’àrbitres i àrbitres assistents que 
corresponen a cada categoria, amb 
subjecció a les normes contingudes en el 
present llibre i altres concordants.

Art. 9è. 
La Comissió Tècnica de Disciplina

Exercirà la facultat disciplinària reconeguda 
al CTAFS, respecte a les faltes disciplinàries 
d’ordre tècnic. 
 

Art. 10è. 
La Comissió Tècnica de Comunicació

a. Actualitzar la informació referent al 
col·lectiu arbitral. 

b. Publicar anualment el llistat d’àrbitres 
per categoria i delegació.

c. Publicar anualment el llistat d’àrbitres 
assistents per categoria i delegació.

d. Publicar anualment el llistat 
d’informadors per categoria i delegació.

e. Publicar anualment el llistat de delegats 
arbitrals per categoria i delegació, 
així com les seves dades de contacte 
(telèfons, correu electrònic, ...).

f. Publicar anualment el llistat de professors 
de capacitació per categoria i delegació.

g.Publicar anualment els nombres dels 
components de la Junta Directiva del 
CTAFS.

h. Publicar anualment els nombres dels 
components de l’estructura de l’Escola 
d’Àrbitres de Catalunya.

i.  Publicar anualment el Reglament del 
CTAFS i del Règim Jurisdiccional Tècnic.

j. Actualitzar o publicar aquelles altres 
dades que siguin necessàries, a proposta 
de l’LCFS o del CTAFS.

TÍTOL TERCER 
CÀRRECS DE REPRESENTACIÓ

CAPÍTOL I 
El Cap del CTAFS

Art. 11è.

1. El Cap del CTAFS serà escollit per la 
Comissió Executiva de l’LCFS a proposta 
del seu Director. 

 El Cap del CTAFS proposarà a la Comissió 
Executiva de l’LCFS un Responsable de 
l'Àrea Jurídica del CTAFS i a la quantitat de 
persones que estimi convenients pel seu 
assessorament, els quals hauran de ser 
ratificats pel Director de l'LCFS.

 Les resolucions del Cap del CTAFS, 
excepte les dictades en aplicació del règim 
jurisdiccional tècnic que tenen el seu propi 
procediment, no esgoten la via federativa, 
per la qual cosa els interessats en reclamar 
les resolucions d’aquest comitè, podran 
acudir al Director de l’LCFS. 

 El càrrec de Cap del CTAFS serà 
incompatible amb l’exercici actiu de 
funcions d’àrbitre de futbol sala.

 El Cap del CTAFS designat per l’LCFS, té 
encomanades, com a funcions específiques, 
les següents:
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a. És l’Òrgan executiu del CTAFS, ostenta 
la seva representació i executa els seus 
acords. En supòsits d’empat, el seu vot 
serà de qualitat.

b. Té dret a assistir a quantes reunions 
celebrin els seus Òrgans i Comissions.

c. Representar al CTAFS de l’LCFS en tots 
aquells actes que el seu càrrec requereixi, 
tant des del seu particular criteri, com del 
Director de l’LCFS i del President de l’FCF.

d. El Cap del CTAFS amb el vist i plau 
del Director de l’LCFS designarà els 
informadors arbitrals i les seves 
categories, segons cregui oportú per la 
realització de les tasques encomanades.

e. El Cap del CTAFS amb el vist i plau del 
Director de l’LCFS designarà els àrbitres i 
àrbitres assistents segons cregui oportú 
per tots els actes que organitzi l’LCFS fora 
del pla de competició i els Campionats i 
Fases organitzades per l’RFEF quan així 
es requereixi. 

f. El Cap del CTAFS amb el vist i plau del 
Director de l’LCFS pel compliment del 
darrer punt, podrà delegar aquestes 
funcions al membre del CTAFS que cregui 
oportú.

CAPÍTOL II 
El Directiu del CTAFS

Art. 12è.

El directiu del CTAFS designat per l’LCFS, té 
encomanades, com a funcions específiques, 
les funcions de representació institucional 
del CTAFS en els diferents esdeveniments 
en els quals tingui participació el CTAFS de 
Catalunya. 

CAPÍTOL III 
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS

Art. 13è.

El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS té 
encomanades, com a funcions específiques, 
les següents:

a.El Responsable de l’Àrea Jurídica del 
CTAFS substituirà i farà les funcions 
de Cap del CTAFS quan aquest es trobi 
absent.

b. Defensar als membres de l’Organització 
Arbitral, en tot el relacionat amb la seva 
activitat esportiva col·legial, davant els 
Òrgans de qualsevol jurisdicció a excepció 
del Comitè Disciplinari Arbitral de l’FCF.

 

c. Assessorar jurídicament els membres de 
l’Organització, en qüestions relacionades 
amb l’activitat col·legial.

d. Recollir, tramitar i donar trasllat al 
Comitè Disciplinari Arbitral totes les 
incidències susceptibles d’iniciar tràmit 
disciplinari.

 
CAPÍTOL IV 
L’Informador Arbitral

Art. 14è.

El CTAFS designarà, quan ho estimi 
oportú informador arbitral per a partits de 
categoria territorial, els quals remetran els 
seus informes en les formes i terminis que 
s’estableixin. 

 
Art. 15è.

Els informadors arbitrals utilitzaran, per a 
l’acompliment de la seva funció, els impresos 
oficials que se’ls facilitarà a aquest efecte, 
emplenant-los amb quantes anotacions 
personals estimin oportunes sobre totes les 
situacions, tant d’índole negativa com positiva, 
que al seu criteri hagin estat determinants en 
l’actuació individual de cada col·legiat i la seva 
incidència en el comportament global dels 
àrbitres i àrbitre assistent.

Art. 16è.

1. Els informadors arbitrals tindran sempre 
capacitat en partits per actuar com a 
delegats federatius, quan siguin designats 
pel CTAFS a requeriment de l’LCFS, i hauran 
de remetre els seus informes en les formes 
i terminis que s’estableixin.

2. Per ser informador arbitral del CTAFS, s’ha 
d’estar comprès dins de l’edat mínima de 18 
anys (complerts abans del dia 1 de juliol)  i la 
màxima de 60  anys (entenent que si abans 
del dia 1 de juliol ja ha complert els 60 anys 
ja no podrà començar la nova temporada, 
però sí acabar l’anterior temporada on 
va començar amb 59 anys). El Cap del 
CTAFS amb l’autorització del Director de 
l’LCFS, podrà autoritzar la participació d’un 
informador arbitral que superi l’edat de 60 
anys establerta en aquest mateix punt quan 
la competició ho requereixi.

3. L’informador arbitral serà designat 
directament pel Director de l’LCFS, a proposta 
del Cap del CTAFS, i amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.

4. Un àrbitre en actiu podrà exercir com a 
informador arbitral. Serà el Cap del CTAFS 
amb l’autorització del Director de l’LCFS, 
amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea 
Jurídica del CTAFS qui iniciarà el procés, 
en cap cas un àrbitre per iniciativa pròpia 
podrà sol·licitar ser informador sent àrbitre 
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en actiu o un informador podrà sol·licitar la 
compatibilitat de les dues funcions. 

Els àrbitres en actiu que compatibilitzen 
la seva funció arbitral amb la d’informador 
arbitral no tindran l’obligació de superar 
les proves tècniques específiques dels 
informadors, entenent que si superen les 
proves tècniques específiques dedicades 
als àrbitres, hauran superat també les 
proves tècniques específiques dedicades als 
informadors. En cas de no superar les proves 
tècniques dels àrbitres, s’entendrà que tampoc  
han superat les específiques d’informadors, 
pel que no podran seguir exercint les seves 
funcions fins a nova convocatòria.

5. Són drets dels informadors arbitrals:

a. Ser designat per informar partits, rebent 
llur notificació amb almenys dotze hores 
d’antelació (llevat que per qüestions 
organitzatives del Comitè o força major 
no fos possible), així com participar en les 
activitats a les que tinguin dret (xerrades 
tècniques i assimilables).

b. Acudir als òrgans competents per instar 
el compliment dels compromisos o 
obligacions reglamentaris o contractuals 
derivats de llurs relacions esportives.

c. Tenir accés lliure a tota la informació 
(canvis reglamentaris, circulars, etc.) 
que l’afectin per al desenvolupament 

de la seva funció o per la seva condició 
d’àrbitre, així com disposar dels elements 
tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les 
condicions que determini el Comitè.

d. Que no li siguin designats partits en unes 
dates determinades després d’haver-ho 
sol·licitat amb l’antelació que estableixin 
els responsables de l'Àrea Tècnica 
competent.

e. Percebre els imports a què, en concepte 
de dietes per desplaçament i quantitats 
similars, com els drets federatius i 
altres drets que es puguin preveure 
reglamentàriament, tenen dret en cada 
partit pel qual hagin estat designats 
oficialment, de conformitat amb les 
quantitats que la Comissió Executiva de 
l’LCFS determini anualment pels diversos 
conceptes, a proposta del CTAFS.

6. Són deures dels informadors arbitrals:

a. Obligació d'assistir al Clínic d'Àrbitres 
que s’organitza per l’LCFS i pel CTAFS 
al mes de juny de cada any en el qual es 
proporcionaran totes les dades referents 
al CTAFS.

b. Acatar l’autoritat dels òrgans 
esportius competents, els acords, 
ordres o instruccions dels mateixos i el 
compliment, si s’escau, de les sancions 
que els siguin imposades.

c. Ser escrupolosament correctes i 
respectuosos amb els directius arbitrals 
i dels clubs, equip arbitral, jugadors i 
tècnics i, en general, amb totes aquelles 
persones amb qui hagin de tractar 
durant el desenvolupament de la funció 
d’informador.

d. Assistir a les reunions tècniques de 
capacitació i a qualsevol altra reunió 
de caràcter obligatori que el Comitè 
convoqui per al perfeccionament de la 
funció d’informador.

e. Recollir les designacions dels partits 
dins dels terminis establerts pel Comitè 
i informar els partits per als quals hagi 
estat designat.

f. Fer saber al Comitè qualsevol anomalia 
que hagi observat en la conducta tant dels 
membres de l’organització arbitral com 
de qualsevol altre membre d’una entitat 
integrant de l’FCF. 

g. Lliurar els informes amb un termini 
de 72 hores després de finalitzar el 
partit en competicions organitzades 
per l’LCFS. En competicions de l’RFEF 
lliurar els informes segons determini els 
responsables nacionals.

h. Assistir a les classes, i aportar justificant 
al responsable en cas de no poder assistir.

i. Superar cadascuna de les proves 
tècniques  que es plantegin. De no ser 
així, tindran una segona oportunitat en la 
repesca. De no superar tampoc la repesca 
no podran seguir exercint les seves 
funcions fins a nova convocatòria.

j. Presentar-se  amb la deguda antelació als 
partits on sigui designat com a informador 
i al finalitzar els mateixos, reunir-se en un 
espai  breu de temps amb l’equip arbitral.

k. Altres deures que el Director de l’LCFS 
pugui assignar amb el coneixement del 
Cap del CTAFS.

l. Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè 
Disciplinari d'Àrbitres de l’FCF i complir 
les seves resolucions.

CAPÍTOL V 
El Delegat

Art. 17è.

1. El Delegat és la persona que dirigeix la 
Delegació del CTAFS, executant les seves 
funcions. Designa als seus col·laboradors, 
assignant-los les seves atribucions. El 
delegat és el màxim responsable arbitral 
del seu territori durant el desenvolupament 
de les diferents competicions durant els 
caps de setmana, resolent en primera 
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persona les diferents incidències que es 
puguin ocasionar.

3.  El Delegat serà designat directament pel 
Director de l’LCFS, a proposta del Cap del 
CTAFS.

4.  El càrrec de delegat és compatible amb 
l’exercici de funcions d’àrbitre en actiu, amb 
l’autorització del Cap del CTAFS i el vist i 
plau del Director de l’LCFS.

 El delegat, té encomanades, com a funcions 
específiques, les següents:

a. Realitzar les designacions arbitrals a la 
seva delegació, mostrant equilibri en el 
número de partits designats entre els 
diferents àrbitres tal i com especifica 
l’article 3.F del present Reglament.

 En cas que se superi un cert número de 
partits assignats a un mateix àrbitre, el 
delegat haurà de passar un informe per 
escrit al Secretari del CTAFS que justifiqui 
les designacions realitzades.

b. Realitzar funcions de servei directe 
d’atenció telefònica d’urgències als partits 
que té assignada la seva delegació. 

c. Realitzar un informe per escrit de totes 
les incidències que hagin transcorregut 
durant el desenvolupament de cada 
jornada de competició. En cas que no hagi 

hagut incidències té l’obligació d’enviar 
igualment un document notificant-ho. 
En cas d’haver-ne hagut, es demanaran 
responsabilitats, i el delegat haurà de  
notificar aquestes incidències tant al 
Secretari del CTAFS com al Responsable 
de l’Àrea Jurídica del CTAFS.

d. Realitzar un seguiment exhaustiu de 
control de la relació d'assistència i 
d’absències a les classes de capacitació 
celebrades en la seva delegació. En cas 
que algun àrbitre no assisteixi de forma 
regular a les classes d’actualització/
capacitació, ho haurà d’informar al Cap del 
CTAFS i al Secretari del CTAFS.

e. Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè 
Disciplinari d'Àrbitres de l’FCF i complir 
les seves resolucions.

TÍTOL QUART 
COL·LEGIATS

CAPÍTOL I 
Àrbitres i Àrbitres Assistents

Art. 18è.

1. Els àrbitres són components de 
l’organització arbitral, en l’àmbit de 
l’LCFS de l’FCF, amb prou coneixements, 
facultats, equanimitat i independència per 
dirigir partits de futbol sala d’acord amb 
les Regles de Joc de l’LCFS i la resta de 
normativa d’aplicació. 

2. Els àrbitres no podran ser remoguts, 
suspesos, ni traslladats més que per motiu 
de les causes previstes en els reglaments i 
amb les garanties que aquests estableixen.

3. Tots ells han d’estar en possessió de llur 
credencial federativa que els identifica i 
acredita que han superat tots els requisits 
de col·legiació.

4.  Tindran la condició d’àrbitres i/o àrbitres 
assistents, les persones que per la seva 
condició esportiva estiguin en possessió de 
la corresponent llicència per a la temporada 
en curs, expedida de forma potestativa pel 
CTAFS de l’LCFS de l’FCF i/o l’RFEF.

Art. 19è.

Són condicions per accedir a l’Estament 
Arbitral com a àrbitre o àrbitre assistent en 
actiu: 

a. Ser nacional d’algun dels estats membres 
de la Comunitat Europea o, en el seu 
defecte, estar en possessió del permís 
de residència. Al mateix temps haurà de 
posseir el veïnatge civil català, i acreditar 
coneixements de la llengua catalana i 
espanyola, tant parlada com  escrita.

b. Trobar-se en ple ús dels drets civils.

c. Estar comprès dins de l’edat mínima de 14 
anys (complerts abans del dia 1 de juliol) 
i la màxima de 56  anys (entenent que si 
abans del dia 1 de juliol ja ha complert 
els 56 anys ja no podrà començar la nova 
temporada, però sí acabar l’anterior 
temporada on va començar amb 55 anys).

Els menors d’edat hauran d’aportar una 
autorització paterna i efectuaran funcions 
d’àrbitre de base. L’edat màxima preferent per 
accedir a la condició d’àrbitre serà de 25 anys 
complerts abans del dia 1 de juliol, per aquells 
àrbitres de nova incorporació que mai han 
desenvolupat la carrera arbitral. Així mateix i 
excepcionalment per necessitats del CTAFS 
o per necessitats de competició de l’LCFS, 
podran accedir a la condició d’àrbitres aquells 
que estiguin interessats fins l’edat màxima 
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de 35 anys, complerts abans del dia 1 de juliol, 
però sempre necessitaran l’autorització del 
Director de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el 
vist i plau del Responsable de l'Àrea Jurídica 
del CTAFS.

d. Superar les proves d’aptitud físiques i 
psicotècniques, i de coneixement dels 
reglaments necessaris per a la funció a 
desenvolupar establertes pel CTAFS. 
Els àrbitres de nou ingrés que mai han 
desenvolupat la carrera arbitral, tenen 
l’obligació de matricular-se a l'Escola 
Territorial d'Àrbitres de Catalunya i 
superar positivament el curs.

e. La compatibilitat per a exercir les 
funcions d’àrbitre i al mateix temps de 
jugador en actiu o membre de cos tècnic 
amb llicència en vigor o directiu, president 
o membre integrant d’una entitat 
esportiva federada dins de l’FCF sense 
llicència, necessitaran l’autorització del 
Director de l’LCFS i  del Cap del CTAFS, 
amb el vist i plau del Responsable de 
l’Àrea Jurídica del CTAFS.

f. Estar al corrent de pagament de 
les quotes i drets federatius que li 
corresponguin. 

g. No estar inhabilitat ni haver estat 
sancionat disciplinàriament per resolució 
ferma més d’una vegada per falta greu o 
una vegada per falta molt greu pels òrgans 

competents de la jurisdicció esportiva, ni 
haver estat expulsat de cap organització o 
entitat esportives. 

h. No haver estat sancionat tècnicament 
per resolució ferma tres o més vegades 
per falta lleu, dues o més vegades per 
falta greu, una o més vegades per falta 
molt greu o tres o més vegades per 
falta de qualsevol gravetat pels òrgans 
competents del Comitè, durant el 
transcurs d’una mateixa temporada.  

Art. 20è.

1. El període d’inscripció començarà cada 
temporada l’1 de juliol i acabarà el 30 de juny 
de l’any següent, per aquells col·legiats que 
hagin desenvolupat funcions d’àrbitre de 
futbol sala dins de l’LCFS de l’FCF, i sempre 
necessitaran l’autorització del Director de 
l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau 
del Responsable de l'Àrea Jurídica del CTAFS. 

2. El període de renovació de llicències 
comprendrà de l’1 de maig al 31 de maig. 
En cas que un àrbitre no presenti la 
renovació en aquest termini, causarà baixa 
automàticament com a membre del Comitè 
per a la següent temporada. 

3. Amb la sol·licitud de renovació haurà 
d’abonar-se l’import de 60 euros en 
concepte de renovació de la llicència 

arbitral abans del dia 31 de maig. Aquest 
import no donarà dret a devolució després 
de l’1 de juliol. La falta del pagament 
anteriorment descrit suposarà la pèrdua de 
la seva condició esportiva arbitral.

 Així mateix s’haurà d’abonar íntegrament 
la llicència abans de la realització de les 
pertinents proves físiques de finals del mes 
d’agost o principis de setembre. El pagament 
íntegre de la llicència donarà accés a la 
realització de les proves físiques. En cas 
contrari, la manca de pagament suposarà no 
poder realitzar les proves físiques i la pèrdua 
de la seva condició esportiva arbitral. Les 
tarifes de pagament vindran establertes 
segons la categoria arbitral que ostentaran 
els àrbitres durant la temporada.

 Serà requisit per la renovació de la llicència 
arbitral: 

a. No estar inhabilitat ni haver estat 
sancionat disciplinàriament per resolució 
ferma més d’una vegada per falta greu o 
una vegada per falta molt greu pels òrgans 
competents de la jurisdicció esportiva, ni 
haver estat expulsat de cap organització o 
entitat esportives.

b. No haver estat sancionat tècnicament 
per resolució ferma tres o més vegades 
per falta lleu, dues o més vegades per 
falta greu, una o més vegades per falta 
molt greu o tres o més vegades per 

falta de qualsevol gravetat pels òrgans 
competents del Comitè de Disciplina 
Arbitral, durant el transcurs d’una mateixa 
temporada. 

 En cas de reincorporació de període 
d’excedència serà requisit:

c. No estar inhabilitat ni haver estat 
sancionat disciplinàriament per resolució 
ferma més d’una vegada per falta greu o 
una vegada per falta molt greu pels òrgans 
competents de la jurisdicció esportiva, ni 
haver estat expulsat de cap organització o 
entitat esportives. 

d. No haver estat sancionat tècnicament 
per resolució ferma tres o més vegades 
per falta lleu, dues o més vegades per 
falta greu, una o més vegades per falta 
molt greu o tres o més vegades per 
falta de qualsevol gravetat pels òrgans 
competents del Comitè de Disciplina 
Arbitral, durant el període d’excedència.

4. Presentada la sol·licitud de renovació 
per part de l’àrbitre o àrbitre assistent, 
el Secretari del Comitè comprovarà que 
compleixi amb els requisits d’inscripció i 
amb la resta de formalitats establertes en 
aquest Reglament. En cas negatiu, requerirà 
a l’àrbitre o àrbitre assistent perquè 
l’esmeni en el termini improrrogable de tres 
dies hàbils a comptar des del moment de la 
seva comunicació.
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 Si la sol·licitud de renovació compleix amb 
tots els requisits reglats o és esmenada 
en temps i forma, queda automàticament 
validada i incorporada a la base de dades. 
En cas contrari, es donarà trasllat a la 
junta del CTAFS, qui acordarà el que estimi 
pertinent, indicant de forma succinta els 
motius que justifiquin l’acceptació o la 
denegació de la petició de renovació. 

5. Contra les resolucions del CTAFS sobre 
atorgament de llicències arbitrals, podrà 
interposar-se recurs davant el Comitè 
Jurisdiccional de Competició i Disciplina 
Esportiva en el termini dels tres dies hàbils 
següents a la notificació, el qual es tramitarà 
pel procediment previst als articles 352è i 
353è del Reglament General de l’FCF.

 
Art. 21è.

1. El pagament del carnet arbitral i la superació 
de les proves físiques d’agost/setembre 
donarà dret a obtenir la roba arbitral i a rebre 
designacions oficials de la nova temporada. 
El pagament s’haurà d’efectuar sempre 
abans de la recollida de roba i abans de la 
superació de les proves físiques d’agost/
setembre, sempre que el CTNAFS de l’RFEF 
hagi efectuat correctament l’enviament 
d’aquest material i sempre que els àrbitres o 
àrbitres assistents tal i com es descriu a l’art. 
20.3, hagin efectuat el pagament íntegre de 
la seva llicència.

2. Segons la categoria dels àrbitres o àrbitres 
assistents es lliurarà diferent material 
esportiu, el qual és obligatori vestir durant 
el desenvolupament de les diferents 
competicions. El fet de no anar degudament 
uniformat segons la categoria que tingui 
l’àrbitre o àrbitre assistent, donarà lloc a 
l’apertura d’expedient disciplinari.

Art. 22è.

El CTAFS haurà de remetre al Comitè Nacional 
anualment i dins del mes de Juny, la sol•licitud 
de renovació de les llicències rebudes.

Art. 23è.

La signatura de la sol·licitud de la llicència 
responsabilitzarà a cada àrbitre de la veracitat 
de les dades que figurin en la mateixa.

Art. 24è.

Serà facultat del CTAFS acceptar o refusar 
les sol·licituds d’afiliació dels àrbitres, quan 
concorrin les circumstàncies referides 
anteriorment i no existeixi sanció federativa 
alguna.

Art. 25è.

1. Si en el transcurs d’una temporada o abans 
del seu inici un àrbitre o àrbitre assistent 
sol·licita una excedència, haurà de justificar 
els motius pels quals la sol·licita, i la mateixa 
li serà concedida pel CTAFS, previ informe 
favorable sobre les causes argumentades 
i per un termini màxim de 2 temporades 
a comptabilitzar segons s’especifica en 
aquest article. L’àrbitre o àrbitre assistent 
podrà conservar la categoria que ostentava 
en el moment de la seva concessió, si la 
sol·licitud es va formalitzar abans de l’inici 
de la competició oficial. 

2. Si la sol·licitud d’excedència s’efectua entre 
l’1 de maig i el 31 d’agost es considerarà 
com a 1a temporada la iniciada l’1 de juliol 
dintre d’aquest període, independentment 
que s’hagi procedit a realitzar o no la 
corresponent renovació. Si pel contrari 
l’excedència s’efectua entre l’1 de setembre 
i el 30 d’abril, es considerarà com a 1a 
temporada d’excedència la iniciada l’1 de 
juliol immediatament anterior. En cas 
que l’excedència es faci efectiva dintre 
de l’últim període citat, l’àrbitre o àrbitre 
assistent perdrà la seva categoria a la 
immediatament inferior. Les temporades 
d’excedència finalitzaran el 30 de juny de 
cada temporada en curs.

3. El CTAFS resoldrà motivadament la seva 
denegació o acceptació i fixarà el període 
de vigència de la mateixa. 

4. Qui hagi obtingut una excedència no podrà 
obtenir-ne cap més fins després de dos 
anys de la seva reincorporació.

5. En tot cas, el retorn dels àrbitres o àrbitres 
assistents procedents d’una excedència 
es realitzarà a través de l’Escola Territorial 
d’Àrbitres, sent l’objecte principal del 
curs el reciclatge del col·legiat, quant 
a canvis referents a Regles de Joc de 
l’LCFS, Reglament General de l’RFEF,  
funcionament intern del CTAFS, o qualsevol 
altra qüestió d’interès pels col·legiats. La 
durada del curs en aquests casos serà del 
50% del curs normalitzat pels col·legiats 
de nou ingrés. Així mateix hauran d’abonar 
el 50% del cost de la matrícula del curs. 
Perdran la condició d’àrbitres aquells 
reingressats que no superin el perceptiu 
50% teòric del curs (examen aprovat, 
assistència,...).

6. No conservarà la categoria aquell àrbitre 
o àrbitre assistent que durant el període 
d’excedència hagi superat l’edat màxima 
per pertànyer a la seva categoria.  En 
aquest cas, s’assignarà la categoria 
immediatament inferior en la qual sí 
reuneixi les condicions d’edat màxima.
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Art. 26è.

El CTAFS classificarà tècnica i anualment els 
àrbitres i àrbitres assistents, en concordança 
amb les competicions territorials que 
corresponguin en atenció als mèrits adquirits 
i proves realitzades en la temporada anterior. 
Aquesta classificació serà tinguda en compte 
per a les designacions dels equips arbitrals en 
les competicions oficials. 

 
CAPÍTOL II 
Drets i Deures

Art. 27è.

Els components de l’estament arbitral 
hauran d’observar de manera estricta el que 
es disposa en els reglaments de partits i 
competicions, de règim disciplinari, bases de 
competicions, regles oficials de joc i altres 
normatives emanades de l’LCFS i de l’FCF. 

Són drets dels àrbitres i/o àrbitres assistents: 

a. Ser designat per dirigir partits de la seva 
categoria o inferiors, així com exercir 
d’àrbitre assistent en aquells partits 
que el CTAFS ho requereixi, rebent llur 
notificació amb almenys vint-i-quatre 
hores d’antelació (llevat que per qüestions 
organitzatives del Comitè o força major 
no fos possible), així com participar 
en les activitats a les que tinguin dret 

(proves físiques, xerrades tècniques i 
assimilables).

c. Rebre assistència mèdica en cas de 
lesions derivades de l’activitat com a 
àrbitre, sempre que es trobin al corrent de 
llurs quotes. 

d. Ser representat o, si s’escau, 
representant a la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala en les condicions que regulen 
els Estatuts i el Reglament General de 
l’FCF, i també en les comissions arbitrals 
que es puguin crear. 

e. Acudir als òrgans competents per instar 
el compliment dels compromisos o 
obligacions reglamentaris o contractuals 
derivats de llurs relacions esportives. 

f. Elevar, davant dels mateixos òrgans, 
les consultes, reclamacions o peticions 
que convinguin a llur dret o a llur 
interès i interposar els recursos que 
reglamentàriament procedeixin. 

g. Rebre assistència jurídica, a càrrec del 
pressupost federatiu, quan a causa de la 
seva funció arbitral, ho necessiti. 

h. Estar informat de la seva trajectòria 
esportiva durant la temporada. 

i. Tenir accés lliure a tota la informació 
(canvis reglamentaris, circulars, etc.) 

que l’afectin per al desenvolupament 
de la seva funció o per la seva condició 
d’àrbitre o àrbitre assistent, així com 
disposar dels elements tecnològics 
d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que 
determini el Comitè. 

j. Que no li siguin designats partits en unes 
dates determinades després d’haver-ho 
sol·licitat amb l’antelació que estableixin 
els responsables de l'Àrea Tècnica 
competent en matèria de designacions i 
sempre que el nombre de peticions per a 
una data determinada no impedeixi que la 
competició es desenvolupi normalment. 
La sol·licitud haurà d’efectuar-se en 
concepte d’hores, corresponent a 24 
hores a una jornada completa de cap de 
setmana (dissabte i diumenge), havent 
de sol·licitar la no designació per hores. 
Així mateix, es podran fer sol·licituds 
de no designació únicament per hores 
(mínim 1 hora), per un dia sencer (12 hores) 
o per un cap de setmana sencer (24 
hores corresponent a les hores hàbils de 
dissabte i diumenge).

 Els àrbitres podran sol·licitar un màxim de 
200 hores de sol·licituds de no designació 
durant la temporada en les jornades 
de competició oficial que fixi el CTAFS 
mitjançant circular interna. 

 Els àrbitres que esgotin el nombre 
màxim d’hores (200) de sol·licituds de no 

designació, seran designats (com a àrbitre 
o àrbitre assistent) per necessitats de 
la competició, sent prioritaris en les 
designacions arbitrals aquells àrbitres 
i/o àrbitres assistents que no esgotin el 
màxim d’hores establert (200).

 En cas que el número d’hores de 
sol·licituds de no designació excedeixi de: 

- 300 hores no podran optar a l’ascens de 
categoria.

- 360 hores tindran una penalització 
de 0,5 punts a la classificació final de 
temporada.

- 420 hores tindran una penalització 
de 1 punt a la classificació final de la 
temporada.

- 480 hores tindran una penalització 
de 2 punts a la classificació final de la 
temporada.

Aquelles sol·licituds de no designació 
justificada per motius de força major, s’hauran 
de demanar per escrit al delegat arbitral amb 
la documentació que l’acrediti, per la seva 
corresponent valoració.

Les sol·licituds de no designació realitzades en 
dies laborables no es tindran en compte en la 
comptabilització total d’hores. 
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k. Rebre una preparació tècnica i física 
adequada. 

l. Percebre els imports a què, en concepte 
de dietes per desplaçament i quantitats 
similars, com els drets federatius i 
altres drets que es puguin preveure 
reglamentàriament, tenen dret en cada 
partit pel qual hagin estat designats 
oficialment, de conformitat amb les 
quantitats que la Comissió Executiva 
de l’LCFS determini anualment per als 
diversos conceptes, a proposta del CTAFS. 

m. Els àrbitres i àrbitres assistents 
poden posar en coneixement de la Junta 
Directiva del CTAFS  que no volen xiular 
com a màxim 3 clubs per temporada, però 
sempre hauran d’obtenir autorització 
expressa del seu responsable directe.

n. Els àrbitres i àrbitres assistents podran 
reclamar al Secretari del CTAFS rebuts 
arbitrals en un temps màxim de 30 dies 
des que es va generar el rebut arbitral, mai 
posteriorment.

o. Els àrbitres i àrbitres assistents podran 
sol·licitar revisió de l’informe del seu partit 
i rebre una explicació detallada i ampliada 
per part de l’informador sobre el que 
s’especifica en aquest informe. La nota no 
serà modificada excepte si l’informador 
reconsidera aquesta, amb el vistiplau del 
Cap del CTAFS.

Art. 28è.

Són deures dels àrbitres i àrbitres assistents, 
amb llicència en vigor:

a. Sotmetre’s a la disciplina esportiva de 
l’LCFS, l’FCF i el CTAFS. 

b. Participar en les competicions oficials, 
actuant quan siguin designats amb el 
màxim esforç esportiu.

c. Assistir a quantes reunions d’ordre tècnic, 
cursos i proves els siguin convocades. 
Assistir a les reunions tècniques de 
capacitació i a qualsevol altra reunió 
de caràcter obligatori que el Comitè 
convoqui per al perfeccionament de la 
funció arbitral.

d. Obligació d’assistir al Clínic d'Àrbitres 
que s’organitza per l’LCFS i pel  CTAFS 
al mes de juny de cada any en el qual es 
proporcionaran totes les dades referents 
al CTAFS.

e. Complir les normes i disposicions de la 
Secretaria General de l’Esport, així com 
els Estatuts i Reglaments federatius 
i els acords de llurs òrgans de govern 
adoptats vàlidament en l’àmbit de llurs 
competències. 

f. Acatar l’autoritat dels òrgans esportius 
competents, els acords, ordres 
o instruccions dels mateixos i el 
compliment, si s’escau, de les sancions 
que els siguin imposades. 

g. Ser escrupolosament correctes i 
respectuosos amb els directius, jugadors 
i tècnics i, en general, amb totes aquelles 
persones amb qui hagin de tractar durant 
el desenvolupament de la funció arbitral. 

h. Abonar els drets federatius que 
corresponguin als altres membres de 
l’equip arbitral i al Comitè, d’acord amb la 
quantitat, el lloc i el termini estipulats. El 
concepte “dret federatiu” inclou qualsevol 
quantitat que cal ingressar al Comitè, 
entre d’altres, l’import de la renovació, 
els drets dels partits i llurs respectives 
liquidacions, la credencial federativa, 
l’equipatge oficial i les quotes de connexió 
dels miniordinadors, si s’escau. 

i. Redactar fidelment i correctament les 
actes dels partits i els seus eventuals 
annexos, de manera que les còpies siguin 
perfectament llegibles, i remetre-les en el 
termini estipulat reglamentàriament.

j. En la utilització de l’acta electrònica, 
mostrar la mateixa al finalitzar els partits 
als delegats de tots dos clubs per la 
seva revisió. En cas de no tenir suport 
electrònic, s’haurà d’utilitzar la fitxa 

bàsica i aquesta haurà de ser revisada 
i firmada pels delegats al finalitzar el 
partit. En cas que un dels delegats no la 
firmi, s’haurà d’informar en temps i forma 
al comitè a través de l’acta. L’àrbitre ha de 
realitzar l’acta online amb un dispositiu 
electrònic sempre que tingui els mitjans 
i la cobertura per realitzar-la. Aquest 
és el sistema prioritari i l’enviament de 
l’acta es realitzarà el més aviat possible, 
amb el termini màxim de les 23:59 
hores del mateix dia del partit. L’àrbitre 
sempre haurà de portar una fitxa bàsica 
en format imprès de paper, ja que és el 
sistema alternatiu en cas de problemes 
amb el dispositiu electrònic o la 
cobertura dins de la instal·lació. L’àrbitre 
haurà de guardar la fitxa bàsica durant un 
període de 15 dies naturals.

k. Efectuar en els terminis fixats les proves 
mèdiques, físiques i tècniques. 

l. Vestir l’uniforme establert pel Comitè 
mitjançant Circular, durant els partits 
oficials o en qualsevol altre esdeveniment 
federatiu en què siguin requerits per les 
autoritats arbitrals.

m. Confirmar mitjançant la intranet 
federativa les designacions dels partits 
dins els terminis establerts pel Comitè 
i dirigir els partits pels què hagi estat 
designat. 
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n. Fer saber al Comitè qualsevol anomalia 
que hagi observat en la conducta tant 
dels membres de l’organització com de 
qualsevol altre membre d’una entitat 
integrant de l’FCF. 

o. Fer saber al Comitè qualsevol 
substitució, causada per una força major, 
de l’àrbitre o àrbitres o l’àrbitre assistent 
designats perquè dirigeixin un partit en 
el termini més curt possible, i sempre 
preferiblement abans que aquesta es 
produeixi. 

p. Adscriure’s a la delegació arbitral més 
propera al seu domicili habitual o al seu 
lloc de treball, llevat casos excepcionals 
que valorarà singularment el CTAFS. 

q. Llegir i revisar setmanalment la intranet 
federativa.

r. Notificar al Delegat, Secretari o Cap del 
CTAFS la realització d’activitats arbitrals 
fora de l’àmbit de l’LCFS de l’FCF, amb 
una antelació mínima de 48 hores abans 
d’iniciar les mateixes, només podent dur-
les a terme en cas de ser acceptades pel 
Delegat, Secretari o Cap del CTAFS. Els 
àrbitres de categoria nacional hauran de 
complir l’article 14 del present reglament.

s. Notificar per escrit la participació 
com a jugador, tècnic o qualsevol altra 
condició en competicions de clubs de 

futbol o futbol sala, o en competicions 
de seleccions autonòmiques, nacionals 
o internacionals, diferents de les 
organitzades per la Federació Catalana de 
Futbol o per l’RFEF, sense el consentiment 
exprés d’aquestes.

t. Acceptar el redactat i la nota dels 
informes arbitrals realitzats durant la 
temporada per part dels informadors 
arbitrals.

u. Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè 
Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir 
les seves resolucions. 

v. Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi 
concorrin les circumstàncies previstes a 
l’article 38 del present Reglament.  

 
CAPÍTOL III 
Infraccions Tècniques

Art. 29è.

1. Són infraccions tècniques les següents 
accions i omissions: 

a. Aquelles que siguin contràries al que 
disposen les regles del joc i/o a les 
instruccions tècniques emanades de les 
autoritats arbitrals d’àmbit internacional, 
estatal i català. 

b. Aquelles que siguin contràries a aquelles 
normes generals federatives dictades 
pels organismes competents de l’FCF, 
que regulen tant l’exercici de les funcions 
arbitrals com les obligacions del àrbitres i 
àrbitres assistents en les seves relacions 
quotidianes amb l’FCF i els seus òrgans 
dependents. 

2. Qualsevol actuació arbitral, enumerada 
o no posteriorment, susceptible de ser 
qualificada d’infracció tècnica, que, segons 
el criteri del Comitè, pogués ser tipificada 
com a infracció disciplinària, es farà 
saber als òrgans jurisdiccionals de l’FCF, 
sense perjudici que, si no es deriva sanció 
d’aquest tipus, doni lloc a les conseqüències 
tècniques previstes en aquest Reglament. 

 
Art. 30è.

Quan el Responsable de l’Àrea Jurídica del 
CTAFS, el Cap del CTAFS, el Director de l’LCFS 
i qualsevol membre del CTAFS consideri que 
existeixen indicis racionals o proves suficients 
que algun àrbitre o àrbitre assistent hagi 
comès o consentit infraccions tècniques que 
estableixen els reglaments i normatives en 
vigor, donaran trasllat d’això al Secretari del 
CTAFS perquè proveeixi sobre ell particular i 
proposi, si escau, la sanció que correspongui al 
Comitè de Disciplina Arbitral de l’FCF.

Art. 31è.

Si un àrbitre o àrbitre assistent disposa 
d’un historial disciplinari no adequat pel que 
correspon al comportament d’aquest segons 
determina el CTAFS, el cap del CTAFS haurà 
d’emetre un informe disciplinari per avaluar la 
seva expulsió del CTAFS, que serà presentat 
en Junta Executiva de l’LCFS per la seva 
decisió.

Les sancions determinades com no adequades 
en una mateixa temporada són:

1.  La comissió d’una falta disciplinària molt 
greu amb sanció ferma.

2. La comissió de dos faltes disciplinàries 
greus amb sanció ferma.

3. La comissió de quatre faltes disciplinàries 
lleus amb sanció ferma.
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TÍTOL SEGON 
PROVES FÍSIQUES, CLASSES,  
CONTROLS i INFORMES 

CAPÍTOL I 
Proves Físiques

Art. 32è.

Les proves físiques son obligatòries per tots 
els àrbitres.

a. Cada temporada hi haurà 2 proves 
físiques. Les primeres a finals del mes 
d’agost o principis de setembre i, les 
segones al gener o febrer de la mateixa 
temporada. Tant si no se superen en 
primera convocatòria, com si no es 
presenten en primera convocatòria, els 
àrbitres tindran una segona oportunitat 
en la repesca, sent apte amb puntuació 0.

b. Els àrbitres que no superin la primera 
convocatòria del mes d’agost-setembre 
hauran de fer-ho a la repesca. En aquest 
cas, aquests àrbitres mentrestant podran 
actuar com a àrbitre assistent, fins  
passar la repesca, o en el seu defecte i 
excepcionalment,  podrien ser designats 
per fer algun partit, sempre que sigui 
per necessitat del CTAFS per temes de 
competició.

 

 Qualsevol àrbitre podrà presentar per 
escrit i sempre que sigui per força major, 
en un període de 3 dies hàbils desprès de 
la data de convocatòria per la realització 
de la primera convocatòria, al Cap del 
CTAFS, la sol·licitud de fer les proves 
físiques de primera convocatòria el dia de 
la convocatòria de repesca amb els seus 
privilegis i sense l’aplicació de l’apartat 
anterior, renunciant a la possibilitat de 
la realització de segona convocatòria. 
Aquesta sol·licitud tindrà resposta en 
el termini de 7 dies naturals des de la 
recepció del mateix per part del Cap del 
CTAFS amb l’autorització del Director de 
l’LCFS amb el vist i plau del Responsable 
de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 

 Qualsevol àrbitre que estigui convocat i 
no es presenti en primera convocatòria 
o en repesca haurà de comunicar la seva 
absència obligatòriament al responsable 
al correu electrònic de contacte inclòs a 
la circular de proves físiques. El fet de no 
comunicar la absència podrà ser motiu 
d’apertura d’expedient disciplinari.

c. En les proves físiques del mes de gener-
febrer els àrbitres que no superin la primera 
convocatòria, hauran de fer-ho en la repesca, 
mentrestant podran arbitrar entenent que 
ja són aptes des del mes de setembre, però 
mai a la categoria que ostentaven fins a 
passar les proves físiques, sinó que, com a 
mínim, una categoria per sota.

 Qualsevol àrbitre podrà presentar per 
escrit i sempre que sigui per força major, 
en un període de 3 dies hàbils desprès de 
la data de convocatòria per la realització 
de la primera convocatòria, al Cap del 
CTAFS, la sol·licitud de fer les proves 
físiques de primera convocatòria el dia de 
la convocatòria de repesca amb els seus 
privilegis i sense l’aplicació de l’apartat 
anterior, renunciant a la possibilitat de 
la realització de segona convocatòria. 
Aquesta sol·licitud tindrà resposta en 
el termini de 7 dies naturals des de la 
recepció del mateix per part del Cap del 
CTAFS amb l’autorització del Director de 
l’LCFS amb el vist i plau del Responsable 
de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 

 Qualsevol àrbitre que estigui convocat i 
no es presenti en primera convocatòria 
o en repesca haurà de comunicar la seva 
absència obligatòriament al responsable 
al correu electrònic de contacte inclòs a 
la circular de proves físiques. El fet de no 
comunicar la absència podrà ser motiu 
d’apertura d’expedient disciplinari.

 Els àrbitres que siguin declarats no aptes 
en les proves físiques del mes de gener-
febrer (ni en primera convocatòria, ni a la 
repesca), perdran automàticament la seva 
categoria i es publicarà a la classificació 
de final de temporada amb el descens a la 
categoria immediatament inferior. Com 
a mesura excepcional podran continuar 

exercint funcions d’àrbitre assistent fins 
a finals de temporada, o en el seu defecte 
i excepcionalment, podrien ser designats 
per fer algun partit, sempre que sigui 
per necessitat del CTAFS per temes de 
competició.

d. Les proves físiques a superar seran 
comunicades a tots els àrbitres 
públicament, mitjançant la circular 
corresponent, així com les seves 
respectives puntuacions, que podran 
variar segons els criteris que estableixi el 
CTNAFS de la Reial Federació Espanyola 
de Futbol.

e. Els àrbitres que no superin les proves 
físiques (no aptes),  a causa d’una 
malaltia o lesió greu de llarga durada 
acreditada per la Mutualitat Catalana 
de Futbolistes, la Seguretat Social o la 
Mutualitat Laboral corresponent, podran 
conservar la categoria que ostentaven 
en el moment de la lesió; en qualsevol 
cas, perdrà la categoria l’àrbitre que no 
superi dues convocatòries consecutives 
(incloent la repesca corresponent de 
la prova principal) d’aquesta mateixa 
classe de proves, inclús si la causa derivés 
d’una baixa esportiva acreditada per les 
esmentades entitats. L’àrbitre haurà de 
presentar la documentació respectiva al 
CTAFS. Un cop examinada i valorada la 
documentació presentada per part del 
CTAFS, el col·legiat rebrà una resolució 
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per escrit en la qual se li comunicarà la 
decisió adoptada per part del CTAFS; 
aquesta decisió no es podrà recórrer.

f. Els àrbitres que provinguin d’un reingrés 
per excedència, i que no superin dues 
convocatòries consecutives de les proves 
físiques (no aptes), ja sigui en el lapse 
d’una mateixa temporada o en més d’una, 
perdran la condició d’àrbitres en tot cas. 
S’entén esgotada una convocatòria quan 
no se supera la prova principal més la seva 
corresponent repesca. 

g. Els àrbitres de categoria nacional de 
Segona Divisió “B” i Tercera Divisió 
nacional que, no havent superat les proves 
físiques en els barems de categoria 
nacional, però que, per contra, sí superin 
les proves físiques en els barems de 
categoria territorial catalana, podran 
exercir com a àrbitres de la territorial 
catalana, sent la seva màxima categoria 
per xiular la Divisió d’Honor Catalana.

h. Els àrbitres en actiu que no superin quatre 
convocatòries consecutives de les proves 
físiques (no aptes), ja sigui en el lapse 
d’una mateixa temporada o en més d’una, 
perdran la condició d’àrbitres en tot cas.

CAPÍTOL II 
Classes i Controls Tècnics

Art. 33è.

a. Els àrbitres, àrbitres assistents i 
informadors estan obligats a assistir a 
la totalitat de les classes teòriques de 
la corresponent categoria i delegació, 
segons l’agenda de la temporada 
facilitada pel CTAFS al principi de 
temporada. En cas de no poder assistir 
a la sessió de la corresponent delegació, 
serà obligatori recuperar la classe del 
corresponent mes en una altra delegació.

 L’incompliment d’aquest article faculta 
el CTAFS per prendre les mesures 
oportunes sobre l’àrbitre, àrbitre assistent 
o informador aplicant el descens de 
categoria, l’aplicació del codi disciplinari del 
Reglament General de l’FCF o la privació 
de la possibilitat de renovació. Aquestes 
mesures aniran d’acord amb la gravetat de 
l’incompliment de la mateixa.

b. Serà obligatori que els àrbitres i àrbitres 
assistents realitzin els dos controls 
tècnics de coneixements per temporada. 
Els àrbitres i àrbitres assistents estan 
obligats a superar i presentar-se a 
cadascuna de les proves tècniques al llarg 
de la temporada en primera convocatòria. 
De no ser així, tindran una segona 
oportunitat en la repesca.

Tant si suspenen els exàmens tècnics 
en primera convocatòria, com si no es 
presenten als exàmens tècnics en primera 
convocatòria, en els exàmens de repesca, 
les notes compreses entre el 5 i el 10 es 
comptabilitzaran amb una nota màxima de 5 
per determinar la classificació especificada en 
l’article 3.b.3 del present Reglament.

Qualsevol àrbitre o àrbitre assistent podrà 
presentar per escrit i sempre que sigui per 
força major, en un període de 3 dies hàbils 
desprès de la data de convocatòria per la 
realització de la primera convocatòria, al 
Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer el control 
tècnic de primera convocatòria el dia de 
la convocatòria de repesca amb els seus 
privilegis i sense l’aplicació de l’apartat 
anterior, renunciant a la possibilitat de la 
realització de segona convocatòria. Aquesta 
sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 
dies naturals des de la recepció del mateix 
per part del Cap del CTAFS amb l’autorització 
del Director de l’LCFS amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 

Respecte al primer control tècnic de la 
temporada: si l’examen no se supera en 
primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres 
assistents, tindran una segona oportunitat 
mitjançant una repesca. En aquests casos, 
aquests àrbitres  mentrestant podran actuar 
com a àrbitre assistent, fins  passar la repesca, 
o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien 
ser designats per fer algun partit, sempre que 

sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició. Els àrbitres assistents podrien 
ser designats per fer algun partit, sempre que 
sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició.

Respecte al segon control tècnic de la 
temporada: si l’examen no se supera en 
primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres 
assistents, tindran una segona oportunitat 
mitjançant una repesca; mentrestant podran 
arbitrar (àrbitres i àrbitres assistents) 
entenent que ja són aptes des del primer 
control tècnic de la temporada, però mai a 
la categoria que ostentaven fins a passar el 
primer control tècnic, sinó que, com a mínim, 
una categoria per sota.

Els àrbitres i àrbitres assistents que 
no superin el segon control tècnic de la 
temporada ni a la primera convocatòria ni 
a la repesca, perdran automàticament la 
seva categoria i baixaran aquella mateixa 
temporada a la categoria immediatament 
inferior. Com a mesura excepcional els àrbitres 
podran continuar exercint funcions d’àrbitre 
assistent fins a final de temporada,  o en el 
seu defecte i excepcionalment, podrien ser 
designats per fer algun partit, sempre que 
sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició. Així mateix, els àrbitres assistents 
podrien ser designats per fer algun partit, 
sempre que sigui per necessitat del CTAFS per 
temes de competició.



5. Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

191

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

CAPÍTOL III 
Informes Arbitrals

Art. 34.

1. Els informes arbitrals avaluen els àrbitres i 
àrbitres assistents en les seves actuacions 
arbitrals, en partits de competició oficial. 

2. L’informador arbitral es presentarà al 
vestidor arbitral una vegada finalitzat 
el partit, per donar les corresponents 
indicacions, correccions, recomanacions, 
etc. a l’equip arbitral. Quan es doni alguna 
situació excepcional o previ acord de 
l’informador amb l’equip arbitral, la xerrada 
post partit es podrà realitzar en seu 
federativa en data i hora acordada per les 
parts. Queda prohibit comunicar la nota de 
l’informe arbitral en la xerrada post-partit 
amb l’equip arbitral, la nota serà inclosa a 
l’informe escrit una vegada és realitzi.

3. L’informador realitzarà el seu informe per 
escrit segons el model previst, que una 
vegada moderat pel responsable del CTAFS 
corresponent, s’enviarà a cada membre de 
l’equip arbitral. 

4. Les taula de puntuacions, criteris 
d’avaluació, terminis, número d’informes 
arbitrals que es realitzaran per cada 
temporada i categoria arbitral es publicaran 
en una circular específica del CTAFS.

5. En els casos excepcionals en els que no 
sigui possible la realització total o parcial 
dels informes previstos a l’àrbitre o àrbitre 
assistent durant la temporada, el CTAFS 
realitzarà un informe vinculant sobre la 
situació específica que resolgui qualsevol 
dubte sobre la puntuació de l’àrbitre o 
àrbitre assistent en aquest apartat.

 
Art. 35è.

1. La compatibilitat de l’activitat d’àrbitre de 
categoria territorial o d’àrbitre assistent 
amb la de jugador/a de futbol sala, 
entrenador/a, delegat/a, president/a, 
directiu o qualsevol altra funció en equips 
d’esport de competició que competeixen 
en el si de l’FCF serà permesa, prèvia 
resolució del Director de l’LCFS i del 
Cap del CTAFS, amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 
en aquest sentit i amb les condicions que 
aquesta o els reglaments imposin.

 
Art. 36è.

És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre 
assistent de futbol sala amb l’activitat 
d’àrbitre de futbol 11 o de futbol platja, dins de 
l’estructura de l’FCF.

És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre 
assistent de futbol sala en categoria nacional, 

amb la de qualsevol altra llicència federativa 
de l’FCF. En cas de donar-se aquesta 
incompatibilitat, l’àrbitre passarà a ostentar 
la primera categoria de la territorial catalana 
disponible.

 
Art. 37è.

1. Els àrbitres poden sol·licitar ser àrbitres 
assistents notificant-ho al Delegat, 
Secretari o Cap del CTAFS, sent efectiu 
només quan el Delegat, Secretari o Cap 
del CTAFS ho accepti i ho notifiqui de 
manera oficial.

2. Els àrbitres assistents poden sol·licitar ser 
àrbitres notificant-ho al Delegat, Secretari 
o Cap del CTAFS, sent efectiu només quan 
el Delegat, Secretari o Cap del CTAFS ho 
accepti i ho notifiqui de manera oficial i 
havent superat les corresponents proves 
físiques. Aquest canvi de tipologia arbitral 
comportarà abonar la diferència econòmica 
entre la categoria d’àrbitre assistent i la 
categoria d’àrbitre.

3. Els àrbitres assistents de categories 
nacionals podran accedir a la dualitat 
de funcions (àrbitre i àrbitre assistent), 
sempre que superin les proves físiques 
pertinents, amb capacitat per exercir com 
àrbitre a totes les categories excepte 
la Divisió d’Honor Catalana i categories 
nacionals.

Art. 38è.

1. Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu 
mencionats a l’article 35 no podran dirigir 
partits on participin equips de les seves 
respectives entitats, i tampoc partits on 
els seus equips puguin tindre algun tipus 
d’interès en el desenvolupament de la 
competició.

2. Quan a un àrbitre o àrbitre assistent al que 
li hagi estat designat oficialment un partit 
determinat cregui que les seves facultats, 
equanimitat i independència puguin quedar 
compromeses per tenir algun tipus de 
vincle, interès, relació o contingència amb 
qualsevol de les persones o entitats que 
en ell hi participin, s’abstindrà de dirigir-
lo; comunicant amb suficient antelació i 
de forma raonada els concrets motius al 
responsable de designacions pertinent, 
el qual resoldrà motivadament sobre llur 
eventual acceptació. La contravenció 
d’aquesta obligació, serà motiu d’apertura 
d’expedient. 

3. Procedirà la revocació d’ofici de qualsevol 
nomenament oficial quan l’òrgan competent 
tingui constància que sobre determinat 
àrbitre o àrbitre assistent es dona alguna 
de les circumstàncies enumerades a 
l’apartat anterior. La revocació per ofici 
podrà ser motiu d’apertura d’expedient.
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Art. 39è.

Els àrbitres en actiu podran exercir funcions 
tècniques i d’assessorament dins del seu propi 
Comitè Tècnic, a designació del Cap del CTAFS 
i amb el vist i plau del Director de l’LCFS. 

 
TÍTOL SISÈ 
PLANTILLES ARBITRALS

Art. 40è.

La classificació de plantilles, amb l’adscripció a 
les categories corresponents, haurà de fer-se 
pública i comunicar-la als interessats per part 
del CTAFS abans del 30 d’agost. També haurà de 
fer-se pública als clubs de futbol sala a través 
de la web de l’FCF, a la secció de futbol sala.

1. ASCENSOS

Pels ascensos de Segona Divisió Nacional “B” 
a Segona Divisió Nacional es seleccionaran 
aquells àrbitres que es trobin millor 
classificats durant la temporada, atenent als 
barems exposats en l’article 3.B del present 
Reglament. El nombre de seleccionats  variarà 
en funció de la disponibilitat de places 
sol·licitades pel CTNAFS de l’RFEF.

En la resta de categories es determinarà 
per posterior circular si hi ha ascensos, i en 
cas de ser així, es determinarà el nombre 
adequat determinat pel CTAFS fins a cobrir les 

necessitats de competició; es seleccionaran 
aquells àrbitres atenent als barems exposats 
en l’article 3.B del present Reglament. Així 
mateix, el CTAFS podrà, si escau, durant 
el transcurs de la temporada, regular per 
posterior circular els ascensos de categoria 
mitjançant promoció interna, d’aquells àrbitres 
que tinguin unes condicions o qualificacions 
excepcionals.

2. DESCENSOS

En totes les categories, es determinarà 
per posterior circular si hi ha descensos, i 
en cas de ser així, baixaran de categoria un 
nombre determinat d’àrbitres fins a cobrir les 
necessitats de la competició; es seleccionaran 
aquells àrbitres atenent als barems exposats 
en l’article 3.B del present Reglament.

Art. 41è.

Les plantilles arbitrals no podran ser 
classificades ni alterades, en cap concepte, 
una vegada s’hagi iniciat la temporada oficial, 
excepte quan el comitè així ho decidís amb 
el vist i plau del Cap del CTAFS per motius 
justificats i amb l’ulterior aprovació del 
Director de l’LCFS. 

TÍTOL SETÈ 
CATEGORIES ARBITRALS

Art. 42è.

Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es 
classificaran en les següents categories:

1. ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE 
CATEGORIA NACIONAL: SEGONA DIVISIÓ B 
ESTATAL I TERCERA DIVISIÓ ESTATAL.

a. SEGONA B: Edat mínima i màxima per 
xiular en aquesta categoria: dels 18 anys 
fins a 40 anys, no podent començar 
nova temporada (1 de juliol) amb 40 anys 
complerts. Edat mínima i màxima per 
accedir a aquesta categoria: dels 18 anys 
fins als 34 anys.

b. TERCERA DIVISIÓ ESTATAL: Edat mínima 
i màxima per xiular en aquesta categoria: 
dels 18 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol)  
amb 56 anys complerts. Edat mínima i 
màxima per accedir a aquesta categoria: 
dels 18 anys fins als 35 anys.

2. ÀRBITRES  DE  DIVISIÓ D’HONOR 
CATALANA i ÀRBITRES ASSISTENTS DE 
CATEGORIA TERRITORIAL CATALANA

a. ÀRBITRES  DE  DIVISIÓ D’HONOR 
CATALANA: Edat mínima i màxima per 
xiular en aquesta categoria: dels 18 anys 

fins a 56 anys, no podent començar 
nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys 
complerts. Edat mínima i màxima per 
accedir a aquesta categoria: dels 18 anys 
fins als 55 anys.

b. ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA 
TERRITORIAL CATALANA: Edat mínima i 
màxima per xiular en aquesta categoria: 
dels 18 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol) amb 
56 anys complerts. Edat mínima i màxima 
per accedir a aquesta categoria: dels 18 
anys fins als 40 anys.

3. ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR A:  

Correspon a PRIMERA DIVISIÓ CATALANA  
i SEGONA DIVISIÓ CATALANA SENIOR: 

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta 
categoria: dels 16 anys fins a 56 anys,  no 
podent començar nova temporada (1 de juliol) 
amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima 
per accedir a aquesta categoria: dels 16 anys 
fins als 55 anys.

4. ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR B:

Correspon a TERCERA DIVISIÓ CATALANA 
SENIOR

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta 
categoria: dels 16 anys fins a 56 anys, no 
podent començar nova temporada (1 de juliol) 
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amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima 
per accedir a aquesta categoria: dels 16 anys 
fins als 55 anys.

5. ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS  
DE CATEGORIA BASE CATALANA: 

a. ÀRBITRES DE CATEGORIA BASE 
CATALANA

 Edat mínima i màxima per xiular en 
aquesta categoria: dels  14 anys fins 
a 56 anys, no podent començar nova 
temporada (1 de juliol) amb 56 anys 
complerts. 

 Edat mínima i màxima per accedir a 
aquesta categoria: dels 14 anys fins als 
55 anys.

b. ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA 
BASE CATALANA:

 Edat mínima i màxima per xiular en 
aquesta categoria: dels 14 anys fins 
a 56 anys, no podent començar nova 
temporada (1 de juliol) amb 56 anys 
complerts. 

 Edat mínima i màxima per accedir a 
aquesta categoria: dels 14 anys fins als 
55 anys.

6. ÀRBITRES  SOTA LA TUTELA DE L’ESCOLA 
TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE CATALUNYA

Al finalitzar la formació i un cop efectuat 
el pagament del carnet arbitral, passaran 
a exercir funcions d’àrbitres de base en 
pràctiques, durant la mateixa temporada de la 
inscripció al curs fins el 30 d’abril. 

Art. 43è.

Els àrbitres de categories territorials seran 
designats per dirigir partits que se celebrin 
entre equips de la seva mateixa o inferior 
categoria o per aquells que ho estableixin les 
normes pròpies de cada competició.  

Art. 44è.

Els àrbitres de categoria nacional, hauran 
de dirigir partits de competicions d’àmbit 
territorial, sempre que siguin requerits.

 
Art. 45è.

Els àrbitres de categoria nacional quedaran 
sotmesos a la jurisdicció i competència de 
l’RFEF, en el respectiu als seus propis estatuts 
i normes internes. 

Art. 46è.

La classificació dels àrbitres nacionals, 
mecanismes d’ascens i descens i altres 
circumstàncies, se sotmetran a les normatives 
que tingui establerta l’RFEF.

 
Art.47è.

Les propostes derivades d’aquestes 
normatives, seran presentades pel CTAFS 
al Director de l’LCFS per a la seva aprovació 
i  tramitació si procedís per la Comissió 
Executiva de l’LCFS, i ulterior aprovació per la 
Convenció de Clubs de Futbol Sala de l’LCFS 
de l’FCF i l'Assemblea General de l’FCF.

TÍTOL VUITÈ 
L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES  
DE FUTBOL SALA DE CATALUNYA

Art. 48è.

1. L’Escola Territorial d’Àrbitres de Futbol Sala 
(ETAFSC) desenvoluparà específicament 
la planificació i desenvolupament de la 
formació dels col·legiats a Catalunya. 
Aquesta Escola adaptarà la seva estructura 
per raó de la matèria, de manera que podrà 
comptar amb un Director i comptarà amb 
un professorat qualificat, que exerciran 
les seves funcions sota la coordinació 

del Secretari del CTAFS. En cas que no 
hi hagi Director, les seves funcions les 
assumirà el Cap del CTAFS de l’LCFS. Els 
anteriors responsables representaran al 
CTAFS davant l’Escola Nacional (ENAFS) o 
altres òrgans on siguin requerits i es jutgi 
convenient, així com col·laboraran amb el 
CTAFS en les seves tasques divulgatives i 
formatives. L’ETAFSC serà responsable de 
l’organització anual del Clínic d'Àrbitres.

2. Les inscripcions a un nou curs s’obriran quan 
ho estimi oportú el CTAFS.

3. La matriculació a l’ETAFSC es podrà 
realitzar per exercir en la condició d’àrbitre 
o àrbitre assistent.

4. La superació del curs d'Àrbitre de l’ETAFSC 
s’entendrà per la superació de les proves 
d’aptitud previstes pel curs i la superació 
del període d'àrbitre en pràctiques que 
finalitzarà el 30 d’abril de la temporada 
d’alta en el curs.

5. Els inscrits a l’ETAFSC en la condició 
d’àrbitre assistent, no se’ls requerirà per 
superar el curs la realització de les proves 
físiques. Tot i així, es recomana la seva 
realització.
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TÍTOL NOVÈ 
DEL RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU 

Art. 49è.

Anualment es confeccionarà un pressupost de 
despeses derivat de les diferents activitats a 
desenvolupar pel CTAFS. Aquest pressupost 
es presentarà al Director de l'LCFS de l'FCF 
per a la seva tramitació i ulterior aprovació 
a la Convenció de Clubs de Futbol Sala i a 
l'Assemblea General de l’FCF.

DISPOSICIÓ ADICIONAL 

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala 
de l’LCFS de l’FCF es reserva el dret a fer 
les modificacions de les Regles de Joc de 
l’LCFS proposades per International Football 
Association Board notificades a l’FCF i 
l’RFEF sense haver de ser ratificades per 
la Convenció Clubs Futbol Sala de l’LCFS i 
l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. Les 
Regles de Joc de l’LCFS seran ratificades en 
la primera reunió de la Comissió Executiva de 
l’LCFS de l’FCF.

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir 
de l’1 de juliol de 2019, un cop aprovat per 
la Convenció de Futbol Sala de l’LCFS i 
l’Assemblea General Ordinària de l’FCF.
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TEXT ACTUAL

TEXT ACTUAL

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 12è.

Article 17è.

Article 12è.

1. En futbol sala:

a. Els entrenadors de Nivell III estan 
habilitats per a entrenar qualsevol dels 
equips federats i seleccions.

b. Els entrenadors de Nivell II estan 
habilitats per a entrenar tots els equips 
de Segona Divisió “B” Nacional masculina 
i Primera Divisió Nacional Femenina, i 
altres categories inferiors d’àmbit estatal, 
en tant que ho permeti la normativa 
de la Real Federación Española de 
Fútbol, i a tots els equips participants en 
competicions d’àmbit autonòmic.

c. Els entrenadors de Nivell I estan 
habilitats per entrenar a tots els equips 
participants en competicions de caràcter 
autonòmic, i a Tercera Divisió Nacional 
i Divisió d’Honor Juvenil Nacional 
masculines i Segona Divisió Nacional 
Femenina, així com altres inferiors 
d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la 
normativa de la Real Federación Española 
de Fútbol.

d. Els Monitors estan habilitats per 
entrenar en un equip de les categories 
Primera Divisió Catalana Sènior Masculí, 
Segona Divisió Catalana Sènior Masculí, 
Primera Divisió Catalana Sènior Femení 

1. En futbol sala:

a. Els entrenadors de Nivell III estan 
habilitats per a entrenar qualsevol dels 
equips federats i seleccions.

b. Els entrenadors de Nivell II estan 
habilitats per a entrenar tots els equips 
de Segona Divisió “B” Nacional masculina 
i Primera Divisió Nacional Femenina, i 
altres categories inferiors d’àmbit estatal, 
en tant que ho permeti la normativa 
de la Real Federación Española de 
Fútbol, i a tots els equips participants en 
competicions d’àmbit autonòmic.

c. Els entrenadors de Nivell I estan 
habilitats per entrenar a tots els equips 
participants en competicions de caràcter 
autonòmic, i a Tercera Divisió Nacional 
i Divisió d’Honor Juvenil Nacional 
masculines i Segona Divisió Nacional 
Femenina, així com altres inferiors 
d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la 
normativa de la Real Federación Española 
de Fútbol.

d. Els Monitors estan habilitats per 
entrenar a tots els equips participants en 
competicions d’àmbit autonòmic.

i totes les competicions de base masculí 
i femení excepte les divisions d’honor de 
cadascuna de les categories.

e. Els coordinadors, a banda de les 
tasques que els hi són pròpies dins de 
l’organització interna del club, estan 
habilitats per fer funcions de tècnic 
substitut, si disposen de la titulació 
corresponent a la categoria de l’equip, en 
un màxim de tres partits en la mateixa 
temporada per equip del club.

1. Per aquells que participin en les 
competicions de futbol sala de Divisió 
d’Honor Catalana Sènior Masculí, Divisió 
d’Honor Catalana Sènior Femení, Divisió 
d’Honor Catalana Juvenil, Divisió d’Honor 
Cadet, Divisió d’Honor Infantil, Divisió 
d’Honor Aleví i Divisió d’Honor Juvenil 
Femení, serà obligatori inscriure, amb 
llicència i contracte federatiu, un tècnic 
amb la titulació, com a mínim de nivell 1.

 Per aquells que participin en les 
competicions de futbol sala en categories 
Sènior Masculí i Femení totes les 
categories de Base Masculí i Femení no 

e. Els coordinadors, a banda de les 
tasques que els hi són pròpies dins de 
l’organització interna del club, estan 
habilitats per fer funcions de tècnic 
substitut, si disposen de la titulació 
corresponent a la categoria de l’equip, en 
un màxim de tres partits en la mateixa 
temporada per equip del club.

1. Per aquells clubs que participin en 
competicions de futbol sala serà obligatori 
inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a 
mínim de monitor, per a les competicions 
de sènior masculí Divisió d’Honor Catalana 
Sala, Primera Catalana Sala, Segona 
Catalana Sala; de sènior femení, Divisió 
d’Honor Catalana femenina, Primera 
Catalana Femení  i totes les competicions 
de base, des de Juvenil fins a Promesa 
masculí, Juvenil - Cadet femenina i Base 
femenina.

REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 
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Article 17è.Article 17è.

especificades en el paràgraf anterior, 
s’haurà de tenir inscrit, amb llicència 
i contracte federatiu, un tècnic amb la 
titulació, com a mínim de Monitor.

2. Si es produeix la vacant de l’entrenador 
titular una vegada iniciada la competició, el 
Club vindrà obligat a contractar-ne un altre 
en el termini màxim de 15 dies, comptats a 
partir del dia següent al que el CTEFS tingui 
constància fefaent de tal vacant.

3. L’ incompliment d’aquesta obligació 
serà degudament sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent de l’LCFS .

4. Els Clubs podran inscriure, a més, un o 
varis entrenadors ajudants -o segons 
entrenadors - els quals hauran de posseir 
titulació igual o inferior en un grau a la 
requerida per a l’entrenador titular de la 
competició en què participa l’equip; en cap 
cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència 
de segon entrenador o entrenador ajudant.

5. No es tramitarà cap inscripció 
d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels Clubs 
que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador -.

2. Si es produeix la vacant de l’entrenador 
titular una vegada iniciada la competició, el 
Club vindrà obligat a contractar-ne un altre 
en el termini màxim de 15 dies, comptats a 
partir del dia següent al que el CTEFS tingui 
constància fefaent de tal vacant.

3. L’ incompliment d’aquesta obligació 
serà degudament sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent de l’LCFS .

4. Els Clubs podran inscriure, a més, un o 
varis entrenadors ajudants -o segons 
entrenadors - els quals hauran de posseir 
titulació igual o inferior en un grau a la 
requerida per a l’entrenador titular de la 
competició en què participa l’equip; en cap 
cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència 
de segon entrenador o entrenador ajudant.

5. No es tramitarà cap inscripció 
d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels Clubs 
que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador -.

6. Pels equips adscrits als Campionats 
estatals, seran d’aplicació les disposicions 
establertes per la Real Federación 
Española de Fútbol.  

6. Pels equips adscrits als Campionats 
estatals, seran d’aplicació les disposicions 
establertes per la Real Federación 
Española de Fútbol.  
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CATEGORIA MASCULINA 2019-2020 2020-2021 2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

1A DIVISIÓ CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

2A DIVISIÓ CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

3A DIVISIÓ CATALANA NO REQUEREIX 1R NIVELL 1R NIVELL

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

JUVENIL 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

JUVENIL 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

JUVENIL 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

CADET 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

CADET 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR MONITOR MONITOR 1R NIVELL

INFANTIL 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR MONITOR MONITOR 1R NIVELL

ALEVÍ 1A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ 2A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ 3A DIVISIÓ MONITOR MONITOR MONITOR

BENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR

PREBENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR

DEBUTANTS MONITOR MONITOR MONITOR

PRIMERA. 
Pel que fa referència a la obligació d’inscriure 
tècnics titulats en equips de Futbol Sala, 
prevista a l’article 17.1 d’aquest Reglament, 
s’estableix un període transitori per a la 
plena aplicació de la mateixa d’acord amb el 
següent quadre: 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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CATEGORIA FEMENINA 2019-2020 2020-2021 2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA MONITOR 1R NIVELL 1R NIVELL

1A DIVISIÓ FEM. CATALANA MONITOR MONITOR MONITOR

2A DIVISIÓ FEM. CATALANA NO REQUEREIX MONITOR MONITOR

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. MONITOR MONITOR 1R NIVELL

1A DIVISIÓ JUVENIL FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

CADET FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

INFANTIL FEM. MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ FEM. MONITOR MONITOR MONITOR
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REGLA 1 
Instal·lacions de joc

REGLA 2 
La pilota

(…)

Dimensions

La longitud de la línia de banda haurà de ser 
superior a la longitud de la línia de porteria.

Totes les línies hauran de tenir una amplada 
aproximada de 8 centímetres.

Les mesures seran:

- Longitud (línia de banda): mínim 30 
metres / màxim 44 metres

- Amplada (línia de porteria): mínim 15 
metres / màxim 22 metres

En categories de Futbol Sala Base es podrà 
autoritzar per part de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala a disputar partits de competició 
de lliga, copa o altres competicions albergades 
per l’LCFS en dimensions menors a las 
especificades en aquests apartat per causes 
argumentades i de força major.

(…)

Dimensions

La longitud de la línia de banda haurà de ser 
superior a la longitud de la línia de porteria.

Totes les línies hauran de tenir una amplada 
aproximada de 8 centímetres.

Les mesures seran:

- Longitud (línia de banda): mínim 36 metres / 
màxim 44 metres

- Amplada (línia de porteria): mínim 16 metres 
/ màxim 24 metres

En categories de Futbol Sala Base es podrà 
autoritzar per part de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala a disputar partits de competició 
de lliga, copa o altres competicions albergades 
per l’LCFS en dimensions menors a las 
especificades en aquests apartat per causes 
argumentades i de força major.

Característiques i mesures

La pilota:

- serà de la marca oficial que determini la 
Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF

- serà esfèric

- serà de cuir o un altre material aprovat

- no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir 
trencada o deteriorada que eviti el seu 
rodament natural

- tindrà una circumferència compresa entre 
55 centímetres i 62 centímetres en funció 
dels requisits de la categoria:

Característiques i mesures

La pilota:

- serà de la marca oficial que determini la 
Lliga Catalana de Futbol Sala de la l’FCF

- serà esfèric

- serà de cuir o un altre material aprovat

- no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir 
trencada o deteriorada que eviti el seu 
rodament natural

- tindrà una circumferència compresa entre 
55 centímetres i 62 centímetres en funció 
dels requisits de la categoria:

REGLES DE JOC DE FUTBOL SALA DE L’LCF
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REGLA 2 
La pilota

REQUERIMENT DE MESURA 
DE LA PILOTA PER CATEGORIES

CATEGORIA 
I DIVISIÓ

INSTALACIÓ 
DE JOC

DIVISIÓ D'HONOR 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

JUVENIL DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

ALEVÍ DIVISIÓ 
D'HONOR 58 CENTÍMETRES

ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

REQUERIMENT DE MESURA 
DE LA PILOTA PER CATEGORIES

CATEGORIA 
I DIVISIÓ

INSTALACIÓ 
DE JOC

DIVISIÓ D'HONOR 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES

JUVENIL DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL DIVISIÓ 
D'HONOR 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES

ALEVÍ DIVISIÓ 
D'HONOR 58 CENTÍMETRES

ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

REQUERIMENT DE MESURA 
DE LA PILOTA PER CATEGORIES

CATEGORIA 
I DIVISIÓ

INSTALACIÓ 
DE JOC

ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES

PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES

DIVISIÓ D'HONOR 
FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ FEM. 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

2a DIVISIÓ FEM. 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

DIVISIÓ D'HONOR 
JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ JUVENIL 
FEM.                                                     62 CENTÍMETRES

CADET FEM. 62 CENTÍMETRES

INFANTIL FEM. 62 CENTÍMETRES

ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES

REQUERIMENT DE MESURA 
DE LA PILOTA PER CATEGORIES

CATEGORIA 
I DIVISIÓ

INSTALACIÓ 
DE JOC

ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES

BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES

PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES

DIVISIÓ D'HONOR 
FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ FEM. 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

2a DIVISIÓ FEM. 
CATALANA 62 CENTÍMETRES

DIVISIÓ D'HONOR 
JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES

1a DIVISIÓ JUVENIL 
FEM.                                                     62 CENTÍMETRES

CADET FEM. 62 CENTÍMETRES

INFANTIL FEM. 58 CENTÍMETRES

ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES
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Tots els partits

En tots els partits, les llicències dels jugadors i 
membres del cos tècnic, hauran de lliurar-se a 
l’àrbitre abans del començament del partit per 
fer l’obligatòria revisió de llicències.

En cas que un jugador o membre del cos tècnic 
d’un equip es presenti a un partit ja iniciat, no 
es podrà incorporar al mateix fins finalitzada la 
1a part amb la pertinent revisió de llicència per 
part de l’àrbitre. Només es podran incorporar 
jugadors o membres del cos tècnic fins l’instant 
que l’àrbitre doni per iniciada la 2a part.

En les reanudacions de partit, sigui 
quin sigui el temps que resti per la seva 
finalització, es podran inscriure aquells 
jugadors que el Reglament General de 
l’FCF determini, sempre que es realitzi la 
pertinent revisió de llicències obligatòria.

Tots els partits

En tots els partits, les llicències dels jugadors i 
membres del cos tècnic, hauran de lliurar-se a 
l’àrbitre abans del començament del partit per 
fer l’obligatòria revisió de llicències.

En cas que un jugador o membre del cos tècnic 
d’un equip es presenti a un partit ja iniciat, no 
es podrà incorporar al mateix fins finalitzada la 
1a part amb la pertinent revisió de llicència per 
part de l’àrbitre. Només es podran incorporar 
jugadors o membres del cos tècnic en l’instant 
que l’àrbitre doni per iniciada la 2a part.

Equipament bàsic

L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es 
compon de les següents peces separades:

- un jersei o samarreta – si s'usa roba 
interior, les mànigues d'aquesta roba 
hauran de tenir el color principal de les 
mànigues del jersei o samarreta

- pantalons curts – si s'usen pantalons curts 
interiors, aquests hauran de tenir el color 
principal dels pantalons curts. El porter 
podrà vestir pantalons llargs

- mitges – si s'usa cinta adhesiva o un 
material similar en la part exterior, haurà 
de ser del mateix color que la part de les 
mitges sobre les qual s'usa

- canelleres (Obligatòries en categories de 
Sènior i recomanables en categories de 
Base). Nomes obligatòries pels jugadors i 
porters que estiguin disputant el partit.

- calçat – sabatilles de lona o de cuir tou 
amb sola de goma o un altre material 
similar

Equipament bàsic

L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es 
compon de les següents peces separades:

- un jersei o samarreta – si s'usa roba 
interior, les mànigues d'aquesta roba 
hauran de tenir el color principal de les 
mànigues del jersei o samarreta

- pantalons curts – si s'usen pantalons curts 
interiors, aquests hauran de tenir el color 
principal dels pantalons curts. El porter 
podrà vestir pantalons llargs

- mitges – si s'usa cinta adhesiva o un 
material similar en la part exterior, haurà 
de ser del mateix color que la part de les 
mitges sobre les qual s'usa

- canelleres (Obligatòries en categories de 
Sènior i recomanables en categories de 
Base). Nomes obligatòries pels jugadors i 
porters que estiguin disputant el partit.

- calçat – sabatilles de lona o de cuir tou 
amb sola de goma o un altre material 
similar

REGLA 3 
El número de jugadors

REGLA 4 
L’equipament dels jugadors
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En el cas dels porters es permetrà que 
disputin el partit amb una samarreta 
amb reixeta sempre que es pugui veure 
clarament el número de la samarreta que 
dugui a sota. No es permetrà en cap cas una 
samarreta amb un forat o un pitrall per fer 
aquesta funció.

(...)

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.

REGLA 4 
L’equipament dels Jugadors

PROPOSTA DE GESTIÓ DE L’APARTAT D’INTRANET  
DE SUSPENSIONS PER FORÇA MAJOR
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Article 389è.Article 389è.

Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.

(...)

2. Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de 
l'encontre a l'infractor, declarant vencedor 
el club oponent pel resultat de sis gols a 
zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la qual 
es resoldrà en favor de l'innocent, i sense 
perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:

(...)

f. La suspensió d’un partit a través de 
l’apartat de suspensions per força major 
sense una causa justificada.

(...)

5. Són faltes greus, que se sancionaran amb 
multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de 
l’encontre a l'infractor, amb el descompte 
de tres punts de la seva classificació, 
declarant vencedor el club oponent pel 
resultat de sis gols a zero, o si s'escau, 
de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en 
favor de l'innocent, i sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents: 

(...)

a. La suspensió d’un partit de a través de 
l’apartat de suspensions per força major 
sense causa justificada i concorrent-hi 
mala fe.
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A la Temporada 2019/20, la Federació Catalana de Futbol 
organitzarà les següents competicions:

 
| CAMPIONAT DE PRIMERA CATALANA

| CAMPIONAT DE SEGONA CATALANA

| CAMPIONAT DE TERCERA CATALANA

| CAMPIONAT DE QUARTA CATALANA

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUVENILS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CADETS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INFANTILS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALEVINS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BENJAMINS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PREBENJAMINS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENI

| CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ AFICIONAT FUTBOL SET

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE  FEMENÍ JUVENIL 

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET 

| CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL 

| CAMPIONAT DE CATATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ 

| CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

| COPA DE CATALUNYA ABSOLUTA

| COPA DE CATALUNYA AMATEUR

| COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ

| COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

| COMPETICIONS FUTBOL PLATJA

| SELECCIONS TERRITORIALS

 

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL - Temporada 2019/20
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CAMPIONAT DE CATALUNYA 
 D’AFICIONATS – Temporada 2019/20

PRIMERA CATALANA

La conformaran 36 equips,  dividits en dos 
grups de divuit equips. 

SEGONA CATALANA

La conformaran 108 equips, distribuïts en sis 
grups de divuit equips.

- Tres grups a la província de Barcelona.

- Un grup a la província de Girona.

- Un grup a la província de Lleida.

- Un grup a la província de Tarragona. 

TERCERA CATALANA

La conformaran 306 equips, dividits en disset 
grups de divuit equips, tenint en compte la 
següent distribució:

- Nou 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.

QUARTA CATALANA

S’efectua una previsió de vint-i-tres grups, 
d’acord amb el nombre d’equips que els hi 
correspon participar per la seva classificació 
final de la temporada 2018/2019, així com pels 
clubs de nova inscripció, tenint en compte, 
atenent criteris geogràfics, la distribució 
aproximada següent:

- Setze grups a la província de Barcelona.

- Quatre grups a la província de Girona.

- Un grup a la província de Lleida.

- Un grup al camp de Tarragona.

- Un grup a les Terres de l’Ebre. 

NOTES

- Els efectes de classificació es detallen als 
fulls següents.

- Les agrupacions de Primera i Segona 
catalanes són a l’annex que s’adjunta al final 
d’aquest Pla de Competicions.

- 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. 

EFECTES CLASSIFICATORIS
 
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

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 2019/20 serà de 20 equips. 
S’acorda així mateix que la convocatòria pels 
encontres serà de fins a 18 jugadors. 

PRIMERA CATALANA

Ascendiran a Tercera Divisió Nacional tres 
equips, que seran els campions de cada un 
dels dos grups, més l’equip guanyador d’una 
eliminatòria a doble partit que disputaran els 
dos subcampions, amb un sorteig previ per 
establir l’ordre dels partits.

Descendiran a Segona Catalana els 
classificats en 15è, 16è, 17è i 18è lloc de cada 
grup i el 14è classificat amb pitjor puntuació 
(nou equips en total).

 

Els campions de cada grup es disputaran, a 
partit únic, el títol de Campió de Catalunya 
d'Amateur. 

SEGONA CATALANA

Ascendiran a Primera Catalana els campions 
de cada un dels sis grups i els tres equips 
guanyadors de les eliminatòries d’ascens que 
jugaran, a doble partit, els subcampions de 
cada grup, amb un sorteig previ per establir 
els aparellaments i l’ordre dels partits (nou 
equips en total).

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

Barcelona (tres grups): Els dos equips 
classificats al lloc 14è amb pitjor puntuació, 
més els classificats en els llocs 15è, 16è, 17è i 
18è de cada grup (total catorze equips).

Girona (un grup): Els classificats en els llocs 
15è, 16è, 17è i 18è (total quatre equips).

Lleida (un grup): Els classificats en els llocs 17è 
i 18è (total dos equips).

Tarragona (un grup): Els classificats en els llocs 
15è, 16è, 17è i 18è (total quatre equips).
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Es recorda als clubs participants que cal 
tenir present allò que és previst a l’apartat 
“Descensos de Primera Catalana” d’aquest 
Pla de Competicions, tota vegada que es 
podria produir un nombre superior de 
descensos a determinada o determinades 
províncies, dels inicialment establert, 
anomenats “descensos no compensats”.
 
 
TERCERA CATALANA 
Barcelona (nou grups)

- Ascendiran a Segona Catalana els campions 
de cada grup, el subcampió amb la millor 
classificació, i els quatre guanyadors de 
les eliminatòries d’ascens que jugaran a 
doble partit els vuit subcampions restants, 
amb un sorteig previ per determinar els 
aparellaments i l’ordre dels partits (total 
catorze equips).

- Descendiran a Quarta Catalana els set 
pitjors classificats en 16è lloc , i els 
classificats en 17è i 18è llocs de cada grup 
(total vint-i-cinc equips). 

Girona (tres grups)

- Ascendiran a Segona Catalana els campions, 
el subcampió amb la millor classificació i el 
guanyador d’una eliminatòria que disputaran, 
a doble partit, els dos subcampions restants, 
previ sorteig per a determinar l’ordre dels 
partits (total cinc equips).

- Descendiran a Quarta Catalana els 
classificats en els llocs 17è i 18è de cada 
grup i el 16è pitjor classificat dels tres grups 
(total 7 equips). 

Lleida (dos grups)

- Ascendiran a la Segona  Catalana els 
campions de cada grup i el guanyador 
de l’eliminatòria que disputaran, a doble 
partit, els dos subcampions, previ sorteig 
per a determinar l’ordre dels partits (total 
tres equips).

- Descendiran a  Quarta Catalana els 
classificats en el 18è lloc de cada grup (total 
dos equips). 

Tarragona (dos grups)

- Dels tres grups de Tercera Catalana dels 
equips de la província de Tarragona (dos 
del Camp de Tarragona i un de les Terres de 
l’Ebre), ascendiran a Segona Catalana els 
tres campions de grups, el subcampió amb 
la millor classificació i el guanyador d’una 
eliminatòria que disputaran, a doble partit, 
els dos subcampions restants, previ sorteig 
per a determinar l’ordre dels partits (total 
cinc equips entre els tres grups de Tercera 
Catalana de la província de Tarragona).

- Descendiran a Quarta Catalana els 
classificats en 18è lloc de cada grup (total 
dos equips). 

Terres de l’Ebre (un grup)

- Dels tres grups de Tercera Catalana dels 
equips de la província de Tarragona (dos 
del Camp de Tarragona i un de les Terres de 
l’Ebre), ascendiran a Segona Catalana els 
tres campions de grups, el subcampió amb 
la millor classificació i el guanyador d’una 
eliminatòria que disputaran, a doble partit, 
els dos subcampions restants, previ sorteig 
per a determinar l’ordre dels partits (total 
cinc equips entre els tres grups de Tercera 
Catalana de la província de Tarragona).

- Descendiran a Quarta Catalana els 
classificats en 17è i 18è llocs. 

 
QUARTA CATALANA  
(previsió de vint-i-tres grups)

Barcelona (previsió de setze grups)

- Ascendiran a Tercera Catalana els campions 
de cada grup, el dos subcampions amb la 
millor puntuació, i els set subcampions 
guanyadors d’una eliminatòria d’ascens que 
disputaran els catorze subcampions, amb 
sorteig previ per establir els aparellaments i 
l’ordre dels partits (total vint-i-cinc equips).

Girona (previsió de quatre grups)

- Ascendiran a Tercera Catalana els campions 
i subcampions de cada grup (total 8 equips).

 
Lleida (previsió d’un grup)

- Ascendiran a Tercera Catalana els 
classificats en 1a, 2a i 3a posició (total tres 
equips). 

Tarragona (previsió d’un grup)

- Ascendiran a Tercera Catalana el campió i 
subcampió (total dos equips). 

Terres de l’Ebre (previsió d’un grup)

- Ascendiran a Tercera Catalana els dos 
primers classificats (total dos equips).

 
El nombre de subcampions, l’ascens dels 
quals es determina en 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.
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DESCENSOS DE PRIMERA CATALANA

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.

ASCENSOS I DESCENSOS NO COMPENSATS 
D’EQUIPS DE LA TERCERA DIVISIÓ 
NACIONAL, GRUP CINQUÈ  
Temporada 2019/2020

Els moviments classificatoris que es produiran 
a les competicions territorials d’aficionats en 
finalitzar la temporada 2019/2020, 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

- Beneficiarà al subcampió de Primera 
Catalana perdedor de l’eliminatòria 
d’ascens, que ascendirà a Tercera Divisió 
Nacional.

- Ascendirà a Primera Catalana el 
subcampió de Segona Catalana amb millor 
puntuació entre els perdedors de les 
eliminatòries d’ascens.

- 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 
tercer classificat de Primera Catalana amb 
millor puntuació.

- No descendirà a Segona Catalana el 14è 
classificat de Primera Catalana amb pitjor 
puntuació.

- 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 
tercer classificat de Primera Catalana amb 
pitjor puntuació.

- Ascendirà a Primera Catalana el següent 
subcampió de Segona Catalana amb millor 
puntuació entre els perdedors de les 
eliminatòries d’ascens.

- 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 
quart classificat de Primera Catalana amb 
millor puntuació.

- No descendirà a Segona Catalana el 15è 
classificat de Primera Catalana amb millor 
puntuació.

- 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.
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- 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.

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 14è 
classificat amb millor puntuació de la 
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.

COPA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE FÚTBOL

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.

COPA CATALUNYA ABSOLUTA 
Temporada 2019/2020

1. Clubs participants
Participaran a la Copa Catalunya Absoluta 
corresponent a la temporada 2019/2020 els 
equips campions de grup de Primera Catalana 
a la finalització de la temporada 2018/2019 i 
els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió 
“B” i Segona Divisió estatals de la temporada 
2018/2019.
 
No poden participar els equips filials i 
dependents.

2. 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.

3. 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 dels grups 1 i 2 de la Primera 
Catalana i els equips de la Tercera Divisió i de 
la Segona Divisió “B” estatals.
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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.

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 2019/2020, 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.

COPA CATALUNYA AMATEUR 
Temporada 2019/2020

1. Clubs participants
Participaran a la Copa Catalunya Amateur 
corresponent a la temporada 2019/2020 els 
equips campions de grup de Segona, Tercera 
i Quarta Catalana, a la finalització de la 
Temporada 2018/2019.

Poden participar els equips campions que 
siguin filials i dependents d’equips que 
participen a competicions estatals.

2. 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.

3. 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 fins el 12 de maig de 2019.
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Segona eliminatòria: Participaran els 
classificats de la Primera eliminatòria.

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 el 26 de maig de 2019.

Quarta eliminatòria: Participaran els 
classificats de la Tercera eliminatòria.

Quarts de fina : Participaran els classificats de 
la Quarta eliminatòria.

Semifinals: Participaran els classificats dels 
Quarts de Final.

Final: Participaran els classificats de les 
Semifinals.
 

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 2019/2020, 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.

COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ 
Temporada 2019/2020

Hi participen els clubs que voluntàriament 
ho desitgin pertanyents a les categories de 
Primera i Segona 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, tret dels 
pertanyents a la categoria de Primera Divisió 
Nacional.

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

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

Quarts de final: Hi participen els equips 
guanyadors de la tercera eliminatòria.

Fase final: Semifinals i Final. Hi participen els 
equips guanyadors dels quarts de final, i els 
pertanyents a la categoria de Primera Divisió 
Nacional.  Els encontres es disputaran a camp 
neutral, en el cap de setmana previ a l’inici de la 
competició de Primera Divisió Nacional.
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PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE  
Temporada 2019/2020

 
JUVENIL NACIONAL GRUP 7
El grup de categoria Juvenil Nacional 
corresponent a la Federació Catalana de 
Futbol estarà format per divuit equips, i els 
efectes classificatoris seran els que determini 
en cada moment la RFEF.

 
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 
4 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 2020/2021 el campió de 
cada grup, sempre que  les disposicions de la 

RFEF així ho estableixin.
Descendeixen a la Primera Divisió per a la 
temporada 2020/2021 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 8 grups de 16 equips a la província 
de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la 
temporada 2020/2021 el campió de cada grup 
i els millors segons classificats si hi hagués 
places vacants.

Descendeixen a la Segona Divisió per a la 
temporada 2020/2021 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 2020/2021  el campió de cada grup 
i els millors segons classificats si hi hagués 
places vacants.

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 2020/2021 del 13è al 16è classificat 
de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat 
de Catalunya del 1r al 4t classificats de la 
Divisió d’Honor.

 
Cadet Preferent

La categoria de Preferent estarà formada per 
4 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la Primera Divisió per a la 
temporada 2020/2021 del 13è al 16è classificat 
de cada grup.

 
Cadet Primera Divisió

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per 11 grups de 16 equips a la província 
de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la 
temporada 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la Segona Divisió per a la 
temporada 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup 
i la resta de millors classificats si hi hagués 
places vacants.
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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 2020/2021 del 13è al 16è classificat 
de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat 
de Catalunya del 1r al 4t classificats de la 
Divisió d’Honor.

 
Infantil Preferent

La categoria de Preferent estarà formada per 
4 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la Primera Divisió per a la 
temporada 2020/2021 del 13è al 16è classificat 
de cada grup.

 
Infantil Primera Divisió

La categoria de Primera Divisió estarà 
formada per 11 grups de 16 equips a la província 
de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria de Preferent per a la 
temporada 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la Segona Divisió per a la 
temporada 2020/2021 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 2020/2021 dels grups de la 
província de Barcelona el campió de cada grup 
i els millors segons classificats si hi ha places 
vacants.

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 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona Divisió 
per a la temporada 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Tercera Divisió 
per a la temporada 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ  
     
Preferent Aleví

Durant la temporada 2019/2020, el grup de 
Lleida estarà format per 16 equips (Grup 3r).

Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) 
a  Aleví Primera Divisió per la temporada 
2020/2021 , els classificats en els llocs 16è, 
15è,14è i 13è.

 
Aleví Primera Divisió

Durant la temporada 2019/2020, 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 
2020/2021, el 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 
2019/2020 , els classificats en els llocs 16è, 15è 
i 14è de cada grup.

 
Aleví Segona Divisió

Durant la temporada 2019/2020, 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 2020/2021, 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.

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ 
FUTBOL SET    
 
Preferent Benjamí

Durant la temporada 2019/2020, el grup de 
Lleida estarà format per 16 equips (Grup 3r).

 
Benjamí Primera Divisió

Durant la temporada 2019/2020, 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 2020/2021, 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 2020/2021 , 
els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 
FUTBOL 7   
 
Categoria Única
Durant la temporada 2019/2020, 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.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DEBUTANT 
FUTBOL 5   

Categoria Única
Durant la temporada 2019/2020, aquesta 
categoria a Lleida estarà formada per un grup 
d’un màxim de 16 equips (Grup 1r).

No hi ha ascensos ni descensos.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ  
     
Femení Segona Divisió

Durant la temporada 2019/2020, 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 2020/2021, el 
campió del grup.

 
Femení Segona Divisió Infantil 

Durant la temporada 2019/2020 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 2020/2021 el 
campió de grup.

DISPOSICIÓ GENERAL 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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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 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona Divisió 
per a la temporada 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Segona Divisió 
per a la temporada 2020/2021 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 2020/2021 el campió de cada grup.

 
CAMPIONAT  DE CATALUNYA PREBENJAMÍ

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.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

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.

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.
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE 
Temporada 2019/2020
Delegació de Girona

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 
   
Juvenil Primera Divisió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en 
dos grups de setze 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 setze 
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.

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET  
     
Cadet Primera Divisió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en 
dos grups de setze 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 setze 
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.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 
     
Infantil Primera Divisió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en 
dos grups de setze 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 setze 
equips.

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

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ   
     
Aleví Preferent

La conformaran trenta dos equips, dividits en 
dos grups de setze 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 seixanta-quatre equips, 
dividits en quatre grups de setze 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 setze 
equips.

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

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ  
     
Benjamí Preferent

La conformaran trenta-dos equips, dividits en 
dos grups de setze 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.
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Benjamí Primera Divisió

La conformaran grups d’un màxim de setze 
equips.

Ascendeixen a la categoria preferent el 
campió de cada grup.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ  
     
Categoria Única

La conformaran grups d’un màxim de setze 
equips.

DISPOSICIONS GENERALS AL PLA  
DE COMPETICIONS:

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 2019/2020
Delegació de Lleida

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 
    
Juvenil Primera Divisió

Durant la temporada 2019/2020, el grup de 
Lleida estarà format per 16 equips. (Grup 9è).

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent per 
la temporada 2020/2021, 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 2019/2020, 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 2020/2021, els campions i 
subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint 
la mateixa normativa  que a la resta de 
delegacions.

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET  
     
Cadet Primera Divisió

Durant la temporada 2019/2020, el grup de 
Lleida estarà format per 16 equips. (Grup 12è).

Ascendiran de Cadet Primera Divisió a la 
categoria Cadet Preferent per la temporada 
2020/2021, 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 2019/2020, aquesta 
categoria a Lleida estarà formada per 3 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 2020/2021, 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 quatre equips).

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 
     
Infantil Primera Divisió

Durant la temporada 2019/2020, 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 
2020/2021, 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 2019/2020, 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 2020/2021,  els campions del 
Grup 1r, Grup 2n, Grup 3r i del Grup 4t, seguint 
la mateixa normativa  que a la resta de 
delegacions (total quatre equips).
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE 
Temporada 2019/2020 
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 els classificats en els llocs 15è i 16è.

 
Segona  Divisió Juvenil

Aquesta categoria estarà formada per tres 
grups (Grups 9, 10 i 11).

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

 
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.
    
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 
     
Primera Divisió Infantil

Es formarà  un grup de 16 equips.

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 13) el 
campió de  cada grup.
 
 
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.

 
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.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 
 
Per a la temporada 2020/2021 s’ha previst la 
creació de dues categories, Primera i Segona 
divisió, i la Primera divisió estarà formada per 
dos grups de 16 equips.

La temporada 2019/2020 serà de transició, i 
per la temporada 2020/2021 ascendiran a la 
Primera divisió els cinc primers classificats i els 
dos millors sisens dels sis grups (Grup 9è, Grup 
10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è), i la 
resta d’equips restarà a la Segona divisió.

En aquesta competició només participaran 
equips de la delegació de Tarragona.
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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.

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE  
Temporada 2019/2020
Delegació de Terres de l’Ebre

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 
     
Juvenil Primera Divisió

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

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET  
     
Cadet Primera Divisió

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

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 
     
Infantil Primera  Divisió

Ascendirà a Infantil Preferent el campió de la 
promoció, que disputarà el primer classificat 
de cada grup a doble partit (anada i tornada).

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ  
     
Aleví  Primera Divisió

Ascendirà a la categoria Preferent el campió 
de grup.

 
Aleví Segona Divisió

Pujarà a Aleví Primera Divisió els campions de 
cada grup més el millor segon.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ 
     
Benjamí  Primera Divisió

Ascendirà a la categoria Preferent el campió 
de la promoció que jugaran els campions de 
cada grup a doble partit (anada i tornada).

CAMPIONAT DE CATALUNYA  
DE FUTBOL   FEMENÍ  
Temporada 2019/2020                                                                                

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

Preferent Femení
Grup únic format per 16 equips.

Primera Divisió Femení
Dos grups formats per 16 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.

 
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: 
Del 14è al 16è classificat.

Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent: El 
campió de cada grup, i millor segon del conjunt 
de grups.

Descendeixen de Primera a Segona Divisió: 
del 14è al 16è classificats, o tant equips com 
calgui perquè ascendeixin tots els campions 
de segona divisió.

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

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.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ 
AMATEUR FUTBOL 7

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 FEMENÍ JUVENIL 

Participaran en aquest campionat tots els 
clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un  
o diversos equips.
Es disputa en la modalitat de futbol 11.
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PREFERENT FEMENÍ JUVENIL

Grup únic format per 14 equips

 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL 

Dos grups formats per 14 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 13è i 14è classificats.
 
Ascendeix de la categoria de Primera  
a Segona divisió Preferent: el 1r classificat.
 
Descendeixen de Primera a Segona Divisió:  
Del 12è al 14è classificats.
 
Ascendeixen de Segona a Primera divisió:  
El campió de cada grup.

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.

CAMPIONAT DE CATALUNYA  
DE FEMENÍ INFANTIL 

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

Es disputa en la modalitat de futbol 7.

 
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.

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

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.

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA  
DE FEMENÍ ALEVÍ  

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

 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ 
 
Es formarà un Grup compost per 14 equips 
cadascun.

 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ 
 
Grups de fins a 16 equips agrupats per 
proximitat geogràfica

 

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ
 
Descensos de Primera a Segona Divisió:  
Del 12è al 14è, o tant equips com calgui perquè 
ascendeixin tots els campions de Segona 
Divisió.
 
Ascensos de Segona a Primera divisió:  
El campió de cada Grup.

 
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. 
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PROPOSTA DE CALENDARI DE DATES - Temporada 2019/2020

DATA
PRIMERA,  

SEGONA  
I TERCERA  

CATALANES

QUARTA  
CATALANA

PREFERENT  I PRIMERA 
FEMENÍ, PREFERENT 

JUVENIL, HONOR CADET, 
HONOR INFANTIL

PREFERENT JUVENIL 
FEMENÍ, PREFERENT 

CADET, INFANTIL, ALEVÍ  
I BENJAMÍ

PRIMERA DIVISIÓ 
FUTBOL BASE MASCULÍ 

I FEMENÍ, SEGONA 
DIVISIÓ ALEVÍ I BENJAMÍ 
PROVÍNCIA BARCELONA

ÚLTIMES  
CATEGORIES  

FUTBOL BASE  
I FEMENÍ

08/09/19 1 - - - - -

15/09/19 2 - - - - -

22/09/19 3 1 1 - - -

29/09/19 4 2 2 1 - -

06/10/19 5 3 3 2 1 -

13/10/19 6 4 4 3 2 1

20/10/19 7 5 5 4 3 2

27/10/19 8 6 6 5 4 3

03/11/19 9 7 7 6 5 4

10/11/19 10 8 8 7 6 5

17/11/19 11 9 9 8 7 6

24/11/19 12 10 10 9 8 7

01/12/19 13 11 11 10 9 8

08/12/19 - - - - - -

15/12/19 14 12 12 11 10 9

22/12/19 15 13 13 12 11 10

29/12/19 - - - - - -

05/01/20 - - - - - -

12/01/20 16 14 14 13 13 11

19/01/20 17 15 15 14 13 12
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DATA
PRIMERA,  

SEGONA  
I TERCERA  

CATALANES

QUARTA  
CATALANA

PREFERENT  I PRIMERA 
FEMENÍ, PREFERENT 

JUVENIL, HONOR CADET, 
HONOR INFANTIL

PREFERENT CADET, 
INFANTIL, ALEVÍ  

I BENJAMÍ

PRIMERA DIVISIÓ 
FUTBOL BASE MASCULÍ 

I FEMENÍ, SEGONA 
DIVISIÓ ALEVÍ I BENJAMÍ 
PROVÍNCIA BARCELONA

ÚLTIMES  
CATEGORIES  

FUTBOL BASE  
I FEMENÍ

26/01/20 18 (2a volta) 16 (2a volta) 16 (2a volta) 15 14 13

02/02/20 19 17 17 16 (2a volta) 15 14

09/02/20 20 18 18 17 16 (2a volta) 15

16/02/20 21 19 19 18 17 16 (2a volta)

23/02/20 - - - - - -

01/03/20 22 20 20 19 18 17

08/03/20 23 21 21 20 19 18

15/03/20 24 22 22 21 20 19

22/03/20 25 23 23 22 21 20

29/03/20 26 24 24 23 22 21

05/04/20 27 25 25 24 23 22

12/04/20 - - - - - -

19/04/20 28 26 26 25 24 23

26/04/20 29 27 27 26 25 24

03/05/20 30 28 28 27 26 25

10/05/20 31 29 29 28 27 26

17/05/20 32 30 30 29 28 27

24/05/20 33 - - 30 29 28

31/05/20 34 - - - 30 29

07/06/20 - - - - - 30
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DATA
PRIMERA,  

SEGONA  
I TERCERA  

CATALANES

QUARTA  
CATALANA

PREFERENT  I PRIMERA 
FEMENÍ, PREFERENT 

JUVENIL, HONOR CADET, 
HONOR INFANTIL

PREFERENT CADET, 
INFANTIL, ALEVÍ  

I BENJAMÍ

PRIMERA DIVISIÓ 
FUTBOL BASE MASCULÍ 

I FEMENÍ, SEGONA 
DIVISIÓ ALEVÍ I BENJAMÍ 
PROVÍNCIA BARCELONA

ÚLTIMES  
CATEGORIES  

FUTBOL BASE  
I FEMENÍ

14/06/20 - - Finals del Campionat  
de Catalunya - - -

21/06/20 - - - - - -

28/06/20 - - - - - -

Diumenges que, eventualment, s’habilitaran pel Comitè de Competició per celebrar partits 
suspesos, ajornats o continuacions: 8 de desembre,  29 de desembre, 5 de gener, 23 de febrer 
(Carnestoltes) i 12 d’abril (Setmana Santa).

D’altres festivitats que, eventualment, també s’habilitaran pel Comitè de Competició per celebrar 
partit suspesos, ajornats o continuacions: 11 de setembre (dimecres), 1 de novembre (divendres), 
6 de desembre (divendres), 25 de desembre (dimecres), 26 de desembre  (djous), 1 de gener 
(dimecres), 10 d’abril (divendres), 11 d’abril (dissabte), 13 d’abril (dilluns) i 1 de maig (divendres).
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PROPOSTA DE LES TARIFES ARBITRALS - Temporada 2019/2020

CATEGORIA LLIGA AMISTOSOS 3X1

3A DIVISIÓ 591,60 296,00 461,00

 178,00* 290,00*

1A CATALANA 471,3 237,00 365,50

 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

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 
h. hores tindran una dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut.

* sense assistents
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SUBTOTAL

DRETS €  C/U 20 € 40,00 €

TOTAL A COBRAR 40,00 € 

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 €

SUBTOTAL

DRETS €  C/U 16 € 32,00 €

TOTAL A COBRAR 32,00 € 

CONSIDERACIONS GENERALS – Temporada 2019/2020

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

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:

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

A les finals o fases d’ascens dels campionats organitzats 
per l’FCF, o quan algun Club sol·liciti 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.

| SOL·LICITUD D’ÀRBITRES  
 ASSISTENTS DE FUTBOL BASE

| SOL·LICITUD D’ÀRBITRES  
 DE DIFERENT DELEGACIÓ

| SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS  
       FUTBOL 7

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

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.

| 4a CATALANA

| CERDANYA

CONCEPTE QUILOMETRATGE 

CONCEPTE DIETES

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

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

3A DIVISIÓ 120.00 €

1A CATALANA 120.00 €

2A CATALANA 79.00 €

3A CATALANA 44.00 €

4A CATALANA 33.00 €
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- Si en el 1r partit la suspensió va ser provocada per motius 
climàtics, o d’altres 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 anteriors, 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 categoria.  
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 quilometratge, seran sencers).

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 
addicional 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 designació entre setmana és imputable a 
l’àrbitre o al CTA.

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. 

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.

| CONTINUACIÓ DE PARTITS 

| PARTITS EN DIA LABORABLE

| INCOMPAREIXENCES ARBITRALS | PARTITS SUSPESOS FUTBOL BASE  
 I FUTBOL FEMENÍ 
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PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA TEMPORADA 2019/2020

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ

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

- Es faran 3 grups de 3 equips cadascun. 

- 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.

- 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

- 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

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

 
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

 
PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS  
TEMPORADA 2019

El Comitè de Futbol Platja de la Federació 
Catalana de Futbol organitza, anualment, els 
Campionats de Catalunya de Futbol Platja, en 
les següents categories:

CAMPIONATS DE CATALUNYA  
DE FUTBOL PLATJA 

SÈNIOR I JUVENIL MASCULÍ 2019

CAMPIONATS DE CATALUNYA  
DE FUTBOL PLATJA 

SÈNIOR FEMENÍ I CADET MASCULÍ 2019

A nivell nacional, és el Comitè de Futbol Platja 
de la Real Federación Española de Fútbol 
l’encarregat d’organitzar, cada estiu, els 
Campionats Nacionals de Futbol Platja, en les 
diferents categories.

CAMPIONATS  NACIONAL  
DE FUTBOL PLATJA 

SÈNIOR I JUVENIL MASCULÍ 2019

CAMPIONATS  NACIONAL  
DE FUTBOL PLATJA 

SÈNIOR FEMENÍ I CADET MASCULÍ 2019

Les dates i seus dels diferents campionats 
resten pendents de determinar a la data de 
tancament  de la present documentació.

https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/52/76/01/lotgbeachsoccerwebes_spanish.pdf
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Esplugues de Llobregat, 18 de maig de 2019

La Convenció de Clubs de Futbol Sala, 
celebrada el dia 18 de maig de 2019 a 
l’Auditori de l’Escola Catalana de l’Esport, 
d’Esplugues de Llobregat, va comptar 
amb la presència d’un total de 83 clubs 
assembleistes i representants d’estaments 
de futbol sala que, seguint l’ordre del dia, 
van aprovar els següents acords: 

ACTIVITATS  
DE LA TEMPORADA 2018-2019

- Llicències temporada 2018-2019

- Comitè de Competició i Disciplina  
de Futbol Sala

- Campionats Comarcals de Seleccions Base 
de Futbol Sala

- Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení 
de Futbol Sala

- Les Seleccions Catalanes de Futbol Sala

- Organització dels Campionats d’Espanya  
de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sala

- La Copa Catalunya Sènior masculina  
i femenina de Futbol Sala

- Finals de la Copa Territori de Futbol Sala

- Trobades de la categoria dels Promeses  
de Futbol Sala

- Cloenda de Trobades Promeses i de 
Seleccions Catalanes de Futbol Sala

 

- Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

- Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala

- Escola d’Entrenadors de Futbol Sala

Votació 
S’aprova per unanimitat

 
TANCAMENT  
DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2018

Votació 
Sí: 72  
No: 0 
Abstenció: 1 
Aprovat

 
PRESSUPOSAT  
PER A L’EXERCICI 2019

Votació 
Sí: 76 
No: 0  
Abstenció: 1  
Aprovat

PROPOSTA MODIFICACIONS 
REGLAMENTÀRIES

- Reglament General de l’FCF: articles 76è, 
78è Bis, 80è, 144è, 191è, 192è, 216è, 247è, 
287.4è, 385è, 386è, 387è i 389è

- Modificació Reglament CTAFS

- Modificació Reglament CTEFS

- Modificacions Regles del Joc de l’LCFS

Votació 
Sí: 70  
No: 0 
Abstenció: 2 
Aprovat

 

ACORDS 8A CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA
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PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

-  Pla de Competició de Futbol Sala per a la 
temporada 2019-2020. 

-  Pla de Competició dels Campionats 
Comarcals de Seleccions de Futbol Sala Base

-  Fase Final Prebenjamí de Futbol Sala i Aleví 
femení

Votació  
Sí: 70  
No: 2 
Abstenció: 1 
Aprovat

PROPOSTES PRESENTADES  
PER LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE L’LCFS

Implantació eina de suspensió de partits 
davant d’inclemències meteorològiques.

Votació 
S’aprova per unanimitat

 
PROPOSTES PRESENTADES  
PELS ASSEMBLEISTES EN TEMPS I FORMA

No s’han presentat propostes en temps  
i forma pels assembleistes.
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Actualment, hi ha actives un total de 26.059 llicències  
de Futbol Sala i han participat en competicions oficials  
un total de 336 clubs, amb 2.050 equips.

LLICÈNCIES JUGADORS

| LLICÈNCIES I CLUBS TEMPORADA 2018-2019

CODI DESCRIPCIÓ LLICÈNCIES  
ACTIVES

ASF AFICIONAT FEMENÍ SALA 1.134

FSA ALEVÍ SALA FEMENÍ 201

AUS AUXILIAR SALA 157

FBS BENJAMÍ SALA FEMENÍ 107

FCS CADET SALA FEMENÍ 360

CCS COORDINADOR CLUB SALA 78

DBS DEBUTANT SALA 147

FDBS DEBUTANT SALA FEMENÍ 3

FIS INFANTIL SALA FEMENÍ 299

FJS JUVENIL SALA FEMENÍ 501

MS METGE SALA 0

E3 SALA 2N ENTRENADOR 22

MI2 SALA 2N MONITOR 60

TS SALA A.T.S. 8

AS SALA AFICIONAT 5.066

CODI DESCRIPCIÓ LLICÈNCIES  
ACTIVES

SA SALA ALEVÍ 2.496

BS SALA BENJAMÍ 1.848

CS SALA CADET 2.965

DS SALA DELEGAT 1.265

SM SALA ENCARREGAT MATERIAL 52

ES SALA ENTRENADOR 332

IS SALA INFANTIL 3.314

JS SALA JUVENIL 3.241

MI SALA MONITOR 1.421

PS SALA PREBENJAMÍ 946

FPS SALA PREBENJAMÍ FEMENÍ 33

PFS SALA PREPARADOR FÍSIC 2

SPF SALA PROFESSIONAL 1

PRFS SALA PROFESSIONAL FEMENÍ 0

TOTALS 26.059
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DADES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA

COMITÈ  
DE COMPETICIÓ

COMITÈ  
D'APEL·LACIÓ

COMISSIÓ ÈTICA  
I DISCIPLINA ESPORTIVA

TRIBUNAL CATALÀ  
DE L'ESPORT

COMITÈ FUTBOL SALA BASE 1.082 44 4 1

COMITÈ FUTBOL SALA SÈNIOR 975 51 4 1

COMITÈ FUTBOL SALA FEMENÍ 199 7 0 0

COMITÈ LLEIDA-TARRAGONA 417 0 0 0

JUDGE ÚNIC NACIONAL 196 5 1 0

COMITÈ REBUTS ARBITRALS 364 0 0 0

COMITÈ D'ENTRENADORS 851 0 0 0

COMITÈ PORTAL DEL FEDERAT 56 0 0 0

TOTAL 4.140 107 9 2
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8a edició  
CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS 
BASE DE FUTBOL SALA BASE 2018 
 
DATES: 
Fase de grups: Dissabte, 8 de desembre de 2018  
Fase final: Diumenge, 9 de desembre de 2018

PLA DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS DE FUTBOL SALA BASE

Relació de seleccions per delegacions participants  
en competicions masculines:  
 
Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

Relació de seleccions per delegacions participants  
en la competició:  
 
Infantil i Cadet femenina

ANDORRA BLAU O VERMELL

BAIX LLOBREGAT GRANA

BARCELONÈS CENTRE BLANC

BARCELONÈS NORD TARONJA

BARCELONÈS SUD VERMELL

CATALUNYA CENTRAL GROC

GIRONA BLAU ROYAL

LLEIDA BLAU CEL

MARESME VERD FOSC

TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE VERD

VALLÈS OCCIDENTAL LILA

VALLÈS ORIENTAL GRIS

ANDORRA BLAU O VERMELL

BAIX LLOBREGAT / CATALUNYA CENTRAL GRANA

BARCELONÈS / VALLÈS OCCIDENTAL LILA

LLEIDA BLAU CEL

GIRONA / MARESME / VALLÈS ORIENTAL / OSONA VERD FOSC

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE VERD
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BENJAMÍ

CAMPIÓ BARCELONÈS NORD

SUBCAMPIÓ BAIX LLOBREGAT

3R LLOC GIRONA

4T LLOC MARESME

ALEVÍ

CAMPIÓ BAIX LLOBREGAT

SUBCAMPIÓ BARCELONÈS NORD

3R LLOC BARCELONÈS CENTRE

4T LLOC MARESME

INFANTIL FEMENINA

CAMPIONES BAIX LLOBREGAT/CATALUNYA CENTRAL

SUBCAMPIONES BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL

3R LLOC GIRONA/MARESME/VALLÈS ORIENTAL/OSONA

4T LLOC ANDORRA

INFANTIL

CAMPIÓ BARCELONÈS NORD

SUBCAMPIÓ BARCELONÈS CENTRE

3R LLOC BAIX LLOBREGAT

4T LLOC BARCELONÈS SUD

CADET FEMENINA

CAMPIONES GIRONA/MARESME/VALLÈS ORIENTAL/OSONA

SUBCAMPIONES BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL

3R LLOC BAIX LLOBREGAT/CATALUNYA CENTRAL

4T LLOC ANDORRA

CADET

CAMPIÓ BARCELONÈS CENTRE

SUBCAMPIÓ BARCELONÈS SUD

3R LLOC BARCELONÈS NORD

4T LLOC BAIX LLOBREGAT

CLASSIFICACIÓ DE LA 8a EDICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS  
DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA
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ÀMPLIA REPRESENTACIÓ EN ELS CAMPIONATS COMARCALS  
DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA

| DELEGACIONS MASCULINES 

Delegació Clubs  
participants

Jugadors  
participants

BARCELONÈS CENTRE 21 148

BARCELONÈS NORD 9 114

BARCELONÈS SUD 16 98

BAIX LLOBREGAT 27 142

CATALUNYA CENTRAL 18 120

GIRONA 15 166

LLEIDA 18 105

MARESME 18 130

TARRAGONA I TTEE 17 99

VALLÈS OCCIDENTAL 20 183

VALLÈS ORIENTAL 14 155

193 1.460

| DELEGACIONS FEMENINES 

Delegació Clubs  
participants

Jugadores  
participants

BAIX LLOBREGAT - 
CAT CENTRAL 16 46

BARCELONÈS -  
V. OCCIDENTAL 22 60

GIRONA - MARESME -  
V. ORIENTAL - OSONA 17 70

LLEIDA 13 36

TARRAGONA  
I TERRES DE L'EBRE 15 52

83 264

DELEGACIONS MASCULINES 193 1.460

DELEGACIONS FEMENINES 83 264

TOTALS 276 Clubs 1. 724 Jugadors/es

Quan ens centrem en les xifres específiques dels Campionats 
Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala, la participació 
és de 12 seleccions, amb la selecció d’Andorra com a convidada, 
les quals, en total, disputen un total de 84 partits durant els 
campionats, amb la participació de 572 jugadors i 140 jugadores, 
dirigits per 174 tècnics, i arbitrats per 34 col·legiats. 

En aquesta 8a edició, s'han comptabilitzat un total de 531 gols 
marcats durant el transcurs de la competició; 377 gols a la fase 
de grups i 154 gols a la fase final.

Les xifres de participació dels jugadors i jugadores, per 
delegacions, en els Campionats Comarcals de Seleccions 
Base de Futbol Sala mostren l’àmplia representació de clubs 
catalans en aquest esdeveniment.

Unes seleccions que es confeccionen a partir de cinc sessions 
preparatòries prèvies, entre entrenaments i partits amistosos, 
i que en aquesta nova edició han comptabilitat, entre les  54 
Seleccions Comarcals de futbol sala, la convocatòria d’un total 
de 1.460 jugadors, 264 jugadores i, a nivell de clubs, hi han estat 
representants 193 clubs masculins i 83 clubs femenins.
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8a edició  
FASE FINAL DE PREBENJAMINS  
I ALEVÍ FEMENÍ DE FUTBOL SALA 2019 
 
Diumenge, 3 de febrer de 2019

PLA DE COMPETICIÓ DE LA FASE FINAL  
DE PREBENJAMINS I ALEVÍ FEMENÍ DE FUTBOL SALA

La present temporada 2018-2019 és la primera que la Fase 
Final de Prebenjamins comparteix la festa amb la categoria 
Aleví femenina de futbol sala, una vegada s’ha implantat la 
reestructuració de les categories femenines. 

 PARTICIPACIÓ 
 
Aquesta festa, dedicada exclusivament a les seves categories, 
ha reunit a un total de 78 equips Prebenjamins, i a 7 Alevins 
femenins, en una jornada dedicada exclusivament a ells. 
 
LA SEU 
 
La Ciutat Esportiva de Blanes ha tornat a ser la seu escollida 
per albergar la Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de 
Futbol Sala, ja que disposa de les millors instal·lacions per la 
disputa de 6 partits de forma simultània.

SISTEMA DE COMPETICIÓ 
 
En categoria Prebenjamí, amb aquest acte s’ha tancat la primera 
volta de la seva Lliga i, enguany, hi han participat 78 equips 
procedents de tot el territori català, dividits en 26 grups de 3 
equips cadascun, segons la seva classificació a la competició de 
Lliga. Els 78 partits han tingut una durada de 2 parts de 15 minuts, i 
cada equip ha jugat dos partits.

TROFEUS 
 
Així doncs, tots els equips participants en aquesta gran festa 
han rebut, una vegada finalitzats els seus partits, un trofeu 
que reconeix el seu esforç i la seva ambició, a través de dos 
actes de lliurament de trofeus.
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Continuant amb el format de l’edició anterior, els partits s’han 
dividit en el torn de matí, iniciant-se a les 9.30 i finalitzant 
a les 14.00 hores, amb la primera entrega de trofeus als 39 
equips participants, a les 14.15 hores. I, en el torn de la tarda, 
començant els partits a les 15.00 hores i finalitzant a les 19.00 
hores, amb la darrera entrega de trofeus, a les 19.15 hores, als 
39 equips restants.

Per la seva banda, en categoria Aleví femení, en aquesta 
primera edició que han celebrat la seva festa juntament 
amb els Prebenjamins, hi han participat 7 equips Alevins 
femenins que, a la pista vermella de la Ciutat Esportiva de 
Blanes, han disputat, de 9.30 a 14.00 hores, un total de 7 
partits de la categoria.

 

Uns partits que han tingut una durada de 2 parts de 15 minuts, 
i cada equip ha jugat dos partits, agafant el mateix format que 
la categoria Prebenjamí.

Els 7 equips participants han rebut un trofeu per la seva 
participació a la primera entrega de premis. 

PrebenjaminsAleví femení
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Les Seleccions Catalanes de Futbol Sala, en categoria Benjamí, 
Aleví, Infantil, Infantil femenina, sub 16, sub 17 femenina, sub 19 i 
sub 20 femenina han participat en els Campionats d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques.

Les 8 categories participants en els Campionats d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques, han estat fruit de la selecció d’un 
total de 96 jugadors/es que han representat a diferents clubs 
catalans de futbol sala:

Entre les 8 categories hi ha hagut una representació  
de 65 clubs catalans.

| Categoria Benjamí 
Representació de 10 clubs, amb 12 jugadors

| Categoria Aleví 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadors

| Categoria Infantil 
Representació de 7 clubs, amb 12 jugadors

| Categoria Infantil femenina 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadores

 

| Categoria sub 16 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadors

| Categoria sub 17 femenina 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadores

| Categoria sub 19 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadors

| Categoria sub 20 femenina 
Representació de 8 clubs, amb 12 jugadores

DADES REPRESENTACIÓ CLUBS
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| FASE ÚNICA 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES BENJAMÍ DE FUTBOL SALA

Pavelló Municipal Príncipe Felipe de Borbon y Grecia (San Javier)

DIJOUS, 25 D’ABRIL DE 2019

CATALUNYA 5 - 2 ASTURIES

DIVENDRES, 26 D’ABRIL DE 2019

CATALUNYA 5 - 2 CASTELLA LA MANCHA

Semifinals
DISSABTE, 27 D’ABRIL DE 2019

REGIÓ DE MURCIA 2 - 9 CATALUNYA

Final
DIUMENGE, 28 D’ABRIL DE 2019

ARAGÓ 1 - 5 CATALUNYA

DEL CAMPIONAT D'ESPANYA DE SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES BENJAMÍ DE FUTBOL SALA

CATALUNYA CAMPIONA 

SELECCIÓ CATALANA BENJAMÍ
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SELECCIÓ CATALANA INFANTIL

| FASE ÚNICA 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES INFANTIL DE FUTBOL SALA

Pavelló Poliesportiu de Dalías (El Ejido) 
Pavelló Municipal de La Mojonera (El Ejido) 
Pavelló Municipal de El Ejido (El Ejido)

DEL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES INFANTIL DE FUTBOL SALA

CATALUNYA CAMPIONA 

DIJOUS, 28 DE MARÇ DE 2019

CATALUNYA 4 - 0 C.VALENCIANA

CATALUNYA 9 - 1 ARAGÓ

DIVENDRES, 29 DE MARÇ DE 2019

ILLES BALEARS 1 -  5 CATALUNYA

Semifinals
DISSABTE, 30 DE MARÇ DE 2019

CATALUNYA 6 -  4 GALÍCIA

Final
DIUMENGE, 31 DE MARÇ DE 2019

CASTELLA-LA MANXA 3 -  5 CATALUNYA
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| FASE PRÈVIA  

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES SUB 17 FEMENÍ DE FUTBOL SALA

Pavelló Municipal Sabadell Nord (Catalunya)

| FASE FINAL 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES SUB 17 FEMENÍ DE FUTBOL SALA

Pabellón Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)

Semifinals
DISSABTE, 9 DE FEBRER DE 2019

CATALUNYA 5 -  3 REGIÓ DE MURCIA

Final
DIUMENGE, 10 DE FEBRER DE 2019

ANDALUSIA 4 -  3 CATALUNYA

DEL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES SUB 17 FEMENÍ DE FUTBOL SALA

CATALUNYA SUBCAMPIONA

DIJOUS, 3 DE GENER DE 2019

CASTELLA-LA MANXA 2 -  3 ARAGÓ

DIVENDRES, 4 DE GENER DE 2019

CATALUNYA 13 -  1 CASTELLA-LA MANXA 

DISSABTE, 5 DE GENER DE 2019

CATALUNYA 8 -  0 ARAGÓ

SELECCIÓ CATALANA SUB 17 FEMENINA
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SELECCIÓ CATALANA SUB 20 FEMENINA

| FASE PRÈVIA  

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES SUB 20 FEMENINA DE FUTBOL SALA

Pavelló Municipal Sabadell Nord (Catalunya)

DIJOUS, 3 DE GENER DE 2019

CANARIES 1 -  2 ARAGÓ

DIVENDRES, 4 DE GENER DE 2019

CATALUNYA 2 -  1 CANARIES

DISSABTE, 5 DE GENER DE 2019

CATALUNYA 1 -  0 ARAGÓ

| FASE FINAL 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES SUB 20 FEMENINA DE FUTBOL SALA

Pavelló Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)

Semifinals
DISSABTE, 9 DE FEBRER DE 2019

CATALUNYA 3 -  1 REGIÓ DE MURCIA

Final
DIUMENGE, 10 DE FEBRER DE 2019

GALICIA 1 -  2 CATALUNYA

DEL CAMPIONAT D'ESPANYA DE SELECCIONS  
AUTONÒMIQUES SUB 20 FEMENÍ DE FUTBOL SALA 

CATALUNYA CAMPIONA
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TEMPORADA 2011-2012

SUB 17 FEMENINA CAMPIONA

TEMPORADA 2012-2013

ALEVÍ CAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 17 FEMENINA SUBCAMPIONA

SUB 19 SUBCAMPIONA

TEMPORADA 2013-2014

INFANTIL CAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

TEMPORADA 2014-2015

ALEVÍ SUBCAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

HISTÒRIC CAMPIONATS D’ESPANYA DE SELECCIONS TERRITORIALS DE FUTBOL SALA

TEMPORADA 2015-2016 

SUB 16 CAMPIONA 

SUB 17 FEMENINA SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

INFANTIL CAMPIONA

TEMPORADA 2016-2017 

SUB 19 CAMPIONA 

TEMPORADA 2017-2018

ALEVÍ CAMPIONA

INFANTIL FEMENINA CAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

SUB 21 FEMENINA CAMPIONA

TEMPORADA 2018-2019

SUB 17 FEMENINA SUBCAMPIONA

SUB 20 FEMENINA CAMPIONA

INFANTIL CAMPIONA

BENJAMÍ CAMPIONA
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L’aposta de la Lliga Catalana de Futbol Sala pel futbol sala 
formatiu fa que, una temporada més, la categoria dels 
jugadors més menuts, la dels Debutants, continuï creixent  
i cada vegada més clubs optin per inscriure a aquests jugadors 
i jugadores a celebrar les Trobades dels Promeses.

La present temporada 2018-2019 s’han inscrit un total de 32 
equips de la categoria de Debutants Sala. Unes trobades 
de caràcter mensual que, degut al gran número d’equips 
inscrits, s’han hagut de distribuir per delegacions, organitzant 
Trobades a Barcelona, Lleida i Girona.

A la delegació de Barcelona s’han registrat un total de 10 
inscripcions de clubs procedents del Baix Llobregat, del 
Maresme, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

EQUIPS INSCRITS A BARCELONA

CFS ESPARREGUERA

FS PALLEJÀ

OLESA FUTBOL SALA

AE SANT ANDREU DE LA BARCA ATLÈTIC

CFS SANT JOAN DESPÍ

FS CATALÀ ATLÈTIC

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 2007

FS RIPOLLET

MONTCADA FS 'A'

MADERAS SAN ANDRÉS MONTCADA FS 'B'

Al llarg de la temporada estan programades 8 trobades de 
caràcter mensual:

TROBADA DATA SEU

1A 11.11.2018 ESPARREGUERA

2A 15.12.2018 PER DETERMINAR

3A 20.01.2019 OLESA DE MONTSERRAT

4A 24.02.2019 SANT JOAN DESPÍ

5A 23.03.2019 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

6A 27.04.2019 MONTCADA I REIXAC

7A 19.05.2019 ESPARREGUERA

8A 15-16.06.2019 MARTORELL (Festa del Futbol Català)

TROBADES DELS PROMESES DE FUTBOL SALA
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La delegació de Lleida compta amb 17 clubs inscrits amb 
equips de la categoria de Debutants Sala:

EQUIPS INSCRITS A LLEIDA

COL·LEGI EPISCOPAL MARE DE DEU DE L'ACADEMIA

ESCOLA DE FUTBOL SALA COMTAT D'URGELL

CORBINS FUTBOL SALA

ESCOLA FS CERVERA

CFS TÀRREGA

BALAGUER VEDRUNA CFS

PONENT FUTSAL ALCARRÀS

ACLE GUISSONA

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 'A'

ACOLETGE CFS

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 'B'

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE

LINYOLA CE

FS SOLSONA 

TREMP CFS

CFS ALMACELLES

CE MARISTES MONTSERRAT LLEIDA

EQUIPS INSCRITS A GIRONA

CFS PORQUERES

CFS LLORET ESPORTIU

CFS QUART

CFS SANT JULIÀ

FUTSAL TORDERA

CFS PALAFOLLS

Un total de 12 trobades estan programades durant la temporada:

Per primera vegada, la delegació de Girona organitza 
Trobades de Promeses de Futbol Sala. Ho fa enguany,  
amb 6 equips inscrits de la zona.

TROBADA DATA SEU

1A 10.11.2018 GUISSONA

2A 25.11.2018 LLEIDA

3A 16.12.2018 LLEIDA

4A 13.01.2019 AGRAMUNT

5A 24.02.2019 BALAGUER

6A 09.03.2019 LINYOLA

7A 23.03.2019 ALCARRÀS

8A 07.04.2019 ACOLETGE

9A 04.05.2019 ALMACELLES

10A 19.05.2019 CERVERA

11A 02.06.2019 TREMP

12A 15.06.2019 MARTORELL  
(FESTA DEL FUTBOL CATALÀ)

Al llarg de la temporada estan programades 8 trobades de 
caràcter mensual:

La categoria dels Debutants Sala, els Promeses, comprèn als 
jugadors i a les jugadores nascuts en els anys 2013-2014, és a dir, 
de 4 i 5 anys, que volen iniciar-se dins del món del futbol sala.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de 
Futbol, que pretén fomentar aquesta categoria de promoció, 
no realitza la classificació de la competició i, a més, es fa 
càrrec del cost de l’arbitratge de les jornades.

TROBADA DATA SEU

1A 11.11.2018 QUART

2A 16.12.2018 PALAFOLLS

3A 20.01.2019 LLORET DE MAR

4A 24.02.2019 TORDERA

5A 24.03.2019 SANT JULIÀ

6A 28.04.2019 PORQUERES

7A 19.05.2019 CALDES DE MALAVELLA

8A 15-16.06.2019 MARTORELL  
(FESTA DEL FUTBOL CATALÀ)
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L' Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala 
ha agafat les regnes de l’organització que inicialment feia el 
Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala, per continuar 
amb la celebració de les Jornades de Tecnificació de futbol sala 
als clubs federats.

Amb aquestes jornades es pretén arribar als clubs per tal de 
proporcionar-los-hi formació específica de mans dels tècnics 
de les Seleccions Catalanes de futbol sala.

La novetat que s’ha introduït aquesta temporada dins d’aquestes 
jornades és la formació extra a tots els tècnics del club.

TECNIFICACIÓ CLUB DELEGACIÓ

1A TECNIFICACIÓ CFS MOLINS 99 BAIX LLOBREGAT

2A TECNIFICACIÓ CE MARISTES MONTSERRAT LLEIDA LLEIDA

3A TECNIFICACIÓ OLIMPYC FLORESTA FS VALLÈS OCCIDENTAL

4A TECNIFICACIÓ ATHLÈTIC VILATORRADA BAGES-BERGUEDÀ

5A TECNIFICACIÓ CEFS PROSPERITAT BARCELONÈS

6A TECNIFICACIÓ EFS JORDI TORRAS BARCELONÈS

7A TECNIFICACIÓ SANTA COLOMA FUTSAL BARCELONÈS

8A TECNIFICACIÓ CFS LINYOLA LLEIDA

9A TECNIFICACIÓ CE GONZÁLEZ-SERRA VALLÈS OCCIDENTAL

10A TECNIFICACIÓ ATLÈTIC VIDRERES FS CE GIRONA

11A TECNIFICACIÓ CFS BLANESPORT 83 GIRONA

12A TECNIFICACIÓ CFS MEDITERRANI CAMBRILS TARRAGONA

13A TECNIFICACIÓ CE DOSRIURS MARESME MARESME

14A TECNIFICACIÓ CE ALHEÑA BARCELONÈS

15A TECNIFICACIÓ CE ALELLA FS MARESME

16A TECNIFICACIÓ FS HORTA BARCELONÈS

17A TECNIFICACIÓ FS MANLLEU OSONA

18A TECNIFICACIÓ  FS REUS TARRAGONA

19A TECNIFICACIÓ CFS ARENYS DE MUNT MARESME

LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA ALS CLUBS FEDERATS
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INFORME D’ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

DELEGACIONS ARBITRALS

DELEGACIONS DELEGATS ÀRBITRES ÀRBITRES 
ASSISTENTS TOTAL

BARCELONA DAVID SAGRERA NAVARRO 178 28 206

LLEIDA ANA ISABEL LABAILA VAZQUEZ 48 9 57

TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE JORDI OLIVÉ MARIMÓN 53 11 64

GIRONA ALVARO SOTILLO RIONEGRO 22 1 23

MARESME ALVARO SOTILLO RIONEGRO 32 5 37

VALLÈS OR. / OCC. ROGELIO PACHECO GOMEZ 57 7 64

BAIX LLOBREGAT BERNARDO SIMÓN BENET 56 15 71

ANOIA BERNARDO SIMÓN BENET 28 2 30

TOTALS 474 78 552

CATEGORIA ÀRBITRES

1A DIVISIÓ NACIONAL 04

2A DIVISIÓ NACIONAL 04

2A DIVISIÓ B  NACIONAL 29

3A DIVISIÓ NACIONAL 31

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 44

SENIOR A (1A I 2A CAT.) 77

SENIOR B (3A CATALANA) 51

BASE 221

ASSISTENT 1A DIVISIÓ 07

ASSISTENT 2A DIV. B 10

   13

ASSISTENT TERRITORIAL 47

INFORMADORS ARBITRALS 23
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Una de les tasques més difícils del Comitè Tècnic d’Àrbitres 
de Futbol Sala és la compensació de la plantilla d’àrbitres i 
àrbitres assistents amb les necessitats de la competició, que 
cada temporada creix de manera significativa. Per aquest 
motiu des de fa dues temporades el CTAFS treballa en un pla 
estratègic a mig termini amb diferents objectius:

 
TERRITORI 
 
Potenciar els cursos d’àrbitres a les delegacions on hi ha més 
carències en el número d’àrbitres per atendre les necessitats 
de la competició:

1. L’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala ha ampliat els cursos 
a tot el territori des de fa dues temporades, facilitant 
incorporacions a les delegacions més petites. Es realitzen 
cursos al juliol a: Barcelona, Sabadell, Cornellà de Llobregat, 
Manresa, Mataró, Girona, Tarragona i Lleida.

2. Realitzar cursos extraordinaris d’àrbitres a les zones amb 
més dèficit: 

2.1 A la delegació de Girona, de manera extraordinària, s'han 
realitzat cursos d’àrbitres intensius al nadal aquesta 
temporada i la temporada anterior. 

2.2 A la delegació d'Anoia/Catalunya Central està previst 
realitzar curs a la delegació de Manresa aquest pròxim 
nadal amb l’objectiu d’incrementar i reorganitzar la 
plantilla arbitral d’aquesta zona a mig termini.

FORMACIÓ ESPECÍFICA 
 
Més enllà dels números és tant o més important la formació dels 
àrbitres per fer front a l’exigència de les categories Sènior de 
les competicions. En aquest sentit es treballa en la realització 
de jornades de tecnificació i taules rodones específiques molt 
enfocades en aspectes que van més enllà del reglament i on es 
treballen aspectes com la gestió i lectura dels partits, empatia 
amb jugadors i tècnics, posicionament i coordinació en arbitratge 
en parella, el pre-partit i post-partit, etc.

A continuació es detallen les agendes de formació previstes:

ESCOLA ÀRBITRES FUTBOL SALA 2018 - 2019

DELEGACIÓ ALUMNES DATES HORARI

BARCELONA 
1ER TORN 50 DE L'1 A L'11 DE JULIOL 19-22H

BARCELONA 
2ON TORN 50 DEL 15 AL 26 DE JULIOL 19-22H

GIRONA 25 DEL 01 AL 11 DE JULIOL 19-22H

LLEIDA 25 DEL 01 AL 11 DE JULIOL 19-22H

TARRAGONA 25 DEL 01 AL 11 DE JULIOL 19-22H

MARESME 25 DEL 01 AL 11 DE JULIOL 19-22H

MANRESA 25 DEL 15 AL 26 DE JULIOL 19-22H

SABADELL 30 DEL 01 AL 11 DE JULIOL 19-22H

CORNELLÀ  
DE LLOBREGAT 30 DEL 15 AL 26 DE JULIOL 19-22H

MANRESA 25 DESEMBRE 2019 PER  
DETERMINAR

A continuació es detallen les agendes de les Jornades  
de Tecnificació Arbitral:

JORNADES DE TECNIFICACIÓ ARBITRAL

LLOC ÀRBITRES CATEGORIA DATA

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 BASE 16/09/2018

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 DHC 21/10/2018

POLIESPORTIU  
CERVELLÓ 30 BASE 18/11/2018

POLIESPORTIU 
SANTA MARGARIDA 
MONTBUI

18 SENIOR A I B 25/11/2018

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 SENIOR A 13/01/2019

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 SENIOR B 17/02/2019

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 BASE 24/03/2019

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 30 BASE 14/04/2019

POLIESPORTIU 
CERVELLÓ 15 2A B I 3A NAC 19/05/2019

MARTORELL 15 DIFERENTS 15/06/2019

MARTORELL 15 DIFERENTS 16/06/2019
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| JORNADES GRUPALS D’INFORMADORS

Al llarg de la temporada es realitzen diferents activitats grupals 
amb informadors de manera que els informadors arbitrals 
valoren un mateix partit i es contrasten criteris, metodologia 
de treball, etc. L'objectiu és millorar el nivell dels informadors 
i unificar criteris alhora de valorar els àrbitres del CTAFS. A 
contiuació es detallen les activitats realitzades i previstes:

Arbitratge en parella:

- 1a Jornada | 15/09/2019 | FS La Union – Bellsport (2ª B Nacional) 
- 2a Jornada | 19/01/2019 | CCR – Barceloneta (2ª B Nacional) 
- 3a Jornada | 15/06/2019 | Final Copa Catalunya Juvenil

Arbitratge individual:

- 1a Jornada | 06/10/2018 | Alforja – Montblanc (1ª Catalana) 
- 2a Jornada | 12/01/2019 | Santa Susanna – Caldes de M.  
 (1ª Catalana)

| CLINIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA 

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala organitza la 8a edició 
del Clínic d'Àrbitres de Futbol Sala, de cara al proper dissabte 15 
de juny de 2019, a Martorell.

Els ponents d'aquesta nova edició del Clínic d'Àrbitres seran els 
següents: 

-  Bernardo Simón, àrbitre de 2a Divisió Nacional
-  Pep Marí, psicòleg esportiu
-  Juan Luís Alonso, entrenadorl del Peñíscola RehabMedic  
 de 1a Divisió Nacional
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| EL CTAFS EN XIFRES

A continuació es detallen algunes dades numèriques del CTAFS: En les darreres temporades l’edat mitjana de la plantilla arbitral ha baixat considerablement i l'objectiu del CTAFS és el d'oferir 
d’oferir les eines adients als àrbitres i àrbitres assistents per desenvolupar la seva tasca combinant joventut, aptitud i acti tud. 

Distribució per sexes àrbitres assistents:

11%

89%
477HOMES

DONES60

5%

HOMES

DONES

434

25

95%

HOMES 42

45%
DONES35

55%

53
266

119
45

53

 ANYS

14 - 17 

18 - 25 

26 - 33 

34 - 40 

41 - 56

71%
22%

7%

14 -28  
ANYS

29-43  
ANYS

44-56  
ANYS

Distribució per edats: Distribució per sexes àrbitres:

Percentatge per bloc d'edats: Distribució per sexes total:
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INFORME D’ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 

L’estat actual dels tècnics col·legiats al Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala  
de la Federació Catalana de Futbol de la present temporada 2018-2019 és el següent:

MONITOR MONITOR FUTBOL SALA 1.402

1R NIVELL
NIVELL I INSTRUCTOR / BÀSIC FUTBOL SALA 169

230
TÈCNIC ESPORTIU CICLE INICIAL FUTBOL SALA 61

2N NIVELL
NIVELL II ENTRENADOR / AVANÇAT FUTBOL SALA 77

129
TÈCNIC D'ESPORT EN FUTBOL SALA 52

3r NIVELL
NIVELL III ENTRENADOR / PROFESSIONAL  FUTBOL SALA 28

43
TÈCNIC SUPERIOR D'ESPORT EN FUTBOL SALA 15

TOTAL 1.804
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| CLÍNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

De cara als propers dies 15 i 16 de juny de 2019, el Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala, 
juntament amb la Lliga Catalana de Futbol Sala de la FCF, organitza una nova edició del Clínic 
d’Entrenadors de Futbol Sala 2019, a Martorell.

El Clínic amb un format de dos dies (dissabte matí i tarda, i diumenge matí) comptarà amb la 
presència de 6 ponents:  Pep Marí, Daniel Martínez, Mireia Porta, Imanol Arregui, Juan Luis Alonso 
(Juanlu) i Fede Vidal, que impartiran ponències teòriques i pràctiques.

Els sis ponents d’aquest Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala aportaran, des de la seva experiència 
en l’elit del futbol sala, formació teòrica i pràctica que serà de gran utilitat per tots aquells que es 
dediquen al futbol sala o que en volen aprendre de mà dels professionals.
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INFORME D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

| CURSOS ACADÈMICS DE FUTBOL SALA

Realització del Bloc Específic dels cursos impartits pel Departament d’Educació  
de la Generalitat de Catalunya, distribuït als següents centres:

• IES Centre d’Alt Rendiment Sant Cugat – Nivell 1

• IES Centre d’Alt Rendiment Sant Cugat – Nivell 2

| ENTRENADOR BÀSIC, AVANÇAT FEDERATIU DE FUTBOL SALA

L’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha obert convocatòria 
pels següents cursos d’Entrenador Bàsic i Avançat federatius de futbol sala, arreu de Catalunya.

CURS ALUMNES SEU DURADA

ENTRENADOR BÀSIC 
FEDERATIU DE FS INSCRIPCIONS OBERTES TORREFARRERA (LLEIDA) JUNY - JULIOL

ENTRENADOR BÀSIC 
FEDERATIU DE FS INSCRIPCIONS OBERTES MARTORELL JUNY - JULIOL

ENTRENADOR AVANÇAT 
FEDERATIU DE FS INSCRIPCIONS OBERTES OLESA DE MONTSERRAT JUNY - JULIOL

| CURSOS DE MONITOR DE FUTBOL SALA

Aquesta temporada 2018-2019 s’han realitzat els següents Cursos de Monitor de Futbol Sala, 
en un total de 20 seus diferents:

Província de Barcelona

BARCELONA – FCF 44 ALUMNES

BARCELONA – IES MONTSERRAT 39 ALUMNES

MANRESA 20 ALUMNES

MARTORELL 26 ALUMNES

MATARÓ 31 ALUMNES

OLESA MONTSERRAT 28 ALUMNES

PARETS DEL VALLÈS 41 ALUMNES

SABADELL 32 ALUMNES

Província de Girona

GIRONA 18 ALUMNES

LLORET DE MAR 29 ALUMNES

Província de Lleida

CERVERA 31 ALUMNES

LLEIDA 35 ALUMNES

SEU D'URGELL 21 ALUMNES

Província de Tarragona

ALFORJA 21 ALUMNES

TORTOSA 22 ALUMNES

En procés de convocatòria

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

MANRESA (2)

ST. SADURNÍ D'ANOIA 

ST. CUGAT DEL VALLÈS

RIUDELLOTS DE LA SELVA

| CURSOS DE COORDINADOR DE FUTBOL SALA

Aquesta temporada 2018-2019 s’han realitzat els següents Cursos de Coordinador de Futbol 
Sala, en un total de 5 seus diferents:

Província de Barcelona

BARCELONA – FCF 2018 32 ALUMNES

BARCELONA – FCF 2019 26 ALUMNES

Província de Lleida

LLEIDA 16 ALUMNES

Província de Tarragona

EL CATLLAR 13 ALUMNES

TORTOSA   15 ALUMNES
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DATA GRUPS  
DE 16 EQUIPS

CATEGORIES DIVISIÓ  
D'HONOR CADET,  
INFANTIL I ALEVÍ

GRUPS DE 14 EQUIPS  
DE CATEGORIES  
BASE I SÈNIOR

CATEGORIA  
BENJAMÍ

GRUPS  
DE 6 EQUIPS 

PREBENJAMINS

14/09/2019

21/09/2019 1 1

28/09/2019 2 2

05/10/2019 3 3 1 1 1

12/10/2019 4 4 2 2 2

19/10/2019 5 5 3 3 3

26/10/2019 6 6 4 4 4

02/11/2019 DESCANS

09/11/2019 7 7 5 5 5

16/11/2019 8 8 6 6 6

23/11/2019 9 9 7 7 7

30/11/2019 10 10 8 8 8

07/12/2019 JORNADA FESTIU CALENDARI COMPETICIÓ - CAMPIONATS SELECCIONS COMARCALS

14/12/2019 11 11 9 9 9

21/12/2019 12 12 10 10 10

28/12/2019 CAP D'ANY

04/01/2020 REIS

11/01/2020 13 13 11

18/01/2020 14 14 12 1 1

25/01/2020 15 15 13 2 2

01/02/2020 16
RECUPERACIÓ

JORNADA FASE FINAL PREBENJAMI i ALEVÍ FEMENÍ

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2019-2020

| CALENDARI DE DATES DE JOC DE LES COMPETICIONS DE FUTBOL SALA
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DATA GRUPS  
16 EQUIPS

CATEGORIES DIVISIÓ  
D'HONOR CADET,  
INFANTIL I ALEVÍ

GRUPS DE 14 EQUIPS  
DE CATEGORIES  
BASE I SÈNIOR

CATEGORIA  
BENJAMÍ

GRUPS  
DE 6 EQUIPS 

PREBENJAMINS

08/02/2020 17 16 14 3 3

15/02/2020 18 17 15 4 4

22/02/2020 19 CARNESTOLTES

29/02/2020 20 18 16 5 5

07/03/2020 COPA LNFS 

14/03/2020 21 19 17 6 6

21/03/2020 22 20 18 7 7

28/03/2020 23 21 19 8 8

04/04/2020 24 22 20 9 9

11/04/2020 SETMANA SANTA

18/04/2020 25 23 21 10 10

25/04/2020 26 24 22 FASE PRÈVIA SETZENS DE FINAL

02/05/2020 27 DESCANS

09/05/2020 28 25 23 SEMIFINALS A 4 VUITENS DE FINAL

16/05/2020 29 26 24 FINAL A 4 QUARTS DE FINAL

23/05/2020 30 25 SEMIFINALS

30/05/2020 26

06/06/2020
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| TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2019-2020

Categoria  Rellotge Pagament Temp. 
2011-12

Temp.  
2018-19

Temp. 
2019-20

3A DIVISIÓ NACIONAL MASC. ATURAT COMPARTIT 256 250 255

JUVENIL NACIONAL MASC. ATURAT COMPARTIT 142 112 RFEF

DIV. HONOR CATALANA MASC. ATURAT CLUB LOCAL 205 200 203

1A DIVISIÓ CATALANA MASC. ATURAT CLUB LOCAL 141 142 145

2A DIVISIÓ CATALANA MASC. ATURAT CLUB LOCAL 115 116 119

3A DIVISIÓ CATALANA MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 75 75 78

JUVENIL DIV. HONOR MASC. ATURAT CLUB LOCAL 90 85 87

JUVENIL 1A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 58 58 60

JUVENIL 2A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 55 55 57

JUVENIL 3A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 55 55 57

CADET DIV. HONOR MASC. ATURAT CLUB LOCAL 80 78 80

CADET 1A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 55 55 57

CADET 2A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 52 52 54

CADET 3A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL - 52 54

INFANTIL DIV. HONOR MASC. ATURAT CLUB LOCAL 70 68 70

INFANTIL 1A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 45 45 47

Categoria  Rellotge Pagament Temp.  
2011-12

Temp. 
2018-19

Temp. 
2019-20

INFANTIL 2A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 42 42 44

INFANTIL 3A DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL - 42 44

ALEVÍ DIV. HONOR MASC. ATURAT CLUB LOCAL 59 58 60

ALEVÍ 1A. DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 37 37 39

ALEVÍ 2A. DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 37 37 39

ALEVÍ 3A. DIV. MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL - 37 39

BENJAMÍ MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 26 20 21

PREBENJAMÍ MASC. SENSE PARAR CLUB LOCAL 26 20 21

DIVISIÓ D’HONOR FEM. ATURAT CLUB LOCAL 110 105 108

PRIMERA DIV. FEM. ATURAT CLUB LOCAL 110 105 108

SEGONA DIV. FEM. SENSE PARAR CLUB LOCAL 58 58 61

DIV. HONOR JUVENIL FEM. ATURAT CLUB LOCAL 52 75 77

1A DIVISIÓ JUVENIL FEM. SENSE PARAR CLUB LOCAL 52 52 54

CADET FEM. SENSE PARAR CLUB LOCAL 52 50 52

INFANTIL FEM. SENSE PARAR CLUB LOCAL 38 40 42

ALEVÍ FEM. SENSE PARAR CLUB LOCAL 38 35 36

Aquests imports són els totals a abonar, no procedint l’aplicació de cap suplement 
llevat dels que consten a continuació en cas de que el partit es disputi fora de les franges 
horàries estàndards.  

En partits suspesos per causa justificada abans de que s’iniciï el partit, en el rebut es 
substituirà els conceptes d’arbitratge i taula per una compensació de 6 euros per persona 
(àrbitre/ taula) més viatges. (*) Els divendres a la tarda de 18.00 a 22.00 hores no hi haurà suplement arbitral.  

Compensacions en partits fora de franges horàries estàndards (imports en €/persona).

TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2019-2020

DISSABTE,  
DIUMENGE I FESTIUS 13.00 – 14.59 HORES 6,00 € FEINER (*) GENERAL 4,00 €

DISSABTE,  
DIUMENGE I FESTIUS 21.00 – 21.59 HORES 6,00 € FEINER (*) 21.00 – 21.59 HORES 6,00 €

DISSABTE A PARTIR 22.00 HORES 10,00 € FEINER A PARTIR 22.00 HORES 10,00 €
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PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2019-2020

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

| TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

| LLIGA DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA

| LLIGA SEGONA DIVISIÓ CATALANA

| LLIGA TERCERA DIVISIÓ CATALANA

| LLIGA DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL 

| LLIGA SEGONA DIVISIÓ JUVENIL 

| LLIGA TERCERA DIVISIÓ JUVENIL 

| LLIGA DIVISIÓ D'HONOR CADET 

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CADET 

| LLIGA SEGONA DIVISIÓ CADET

| LLIGA TERCERA DIVISIÓ CADET

| LLIGA DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL 

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL 

| LLIGA SEGONA DIVISIÓ INFANTIL

| LLIGA TERCERA DIVISIÓ INFANTIL

| LLIGA DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ 

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ

| LLIGA SEGONA DIVISÓ ALEVÍ     

| LLIGA TERCERA DIVISÓ ALEVÍ                           

| LLIGA BENJAMÍ 

| LLIGA PREBENJAMÍ 

| LLIGA DIVISIÓ D'HONOR FEMENINA 

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA 

| LLIGA SEGONA DIVISIÓ FEMENINA

| LLIGA DIVISIO HONOR JUVENIL FEMENINA

| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL FEMENINA

| LLIGA CADET FEMENINA

| LLIGA INFANTIL FEMENINA

| LLIGA ALEVÍ FEMENINA
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A. PLA DE COMPETICIÓ DE LA COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA SÈNIOR I BASE 
PROPOSTA PLANIFICACIÓ DATES PER A LA TEMPORADA 2019-2020

PROPOSTA CALENDARI COPA CATALUNYA 2019 - 2020

SÈNIOR MASCULÍ

ELIMINATÒRIES RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 SETZENS VUITENS QUARTS

DEL 18 NOVEMBRE 16 DESEMBRE 20 GENER 17 FEBRER 16 MARÇ 6 ABRIL 27 ABRIL

FINS AL 15 DESEMBRE 19 GENER 16 FEBRER 15 MARÇ 5 ABRIL 26 ABRIL 17 MAIG

SETMANES 4 5 (NADAL) 4 4 3 3 (ST.SANTA) 3

SÈNIOR FEMENÍ 

ELIMINATÒRIES RONDA 1 RONDA 2 SETZENS VUITENS QUARTS SEMIS

DEL 18 NOVEMBRE 16 DESEMBRE 17 FEBRER 16 MARÇ 6 ABRIL 27 ABRIL

FINS AL 15 DESEMBRE 16 FEBRER 15 MARÇ 5 ABRIL 26 ABRIL 17 MAIG

SETMANES 4 9 (NADAL) 4 3 3 (ST.SANTA) 3

JUVENIL - CADET - INFANTIL - ALEVÍ

ELIMINATÒRIES RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 SETZENS VUITENS QUARTS SEMIS

DEL 18 NOVEMBRE 16 DESEMBRE 20 GENER 17 FEBRER 16 MARÇ 6 ABRIL 27 ABRIL 11 MAIG

FINS AL 15 DESEMBRE 19 GENER 16 FEBRER 15 MARÇ 5 ABRIL 26 ABRIL 10 MAIG 24 MAIG

SETMANES 4 5 (NADAL) 4 4 3 3 (ST.SANTA) 2 2

TERMINI INSCRIPCIÓ 7/10/2019 AL 20/10/2019

REVISIÓ 21/10/2019 AL 27/10/2019

INICI COMPETICIÓ 18 NOVEMBRE
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B. PLA DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS DE FUTBOL SALA BASE 
PLA DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS DE FUTBOL SALA BASE

CAMPIONAT COMARCALS  
DE FUTBOL SALA BASE 2019

DATES 
FASE DE GRUPS: DIVENDRES, 6 DE DESEMBRE DE 2019 
FASE FINAL: DISSABTE, 7 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Relació de seleccions per delegacions participants  
en competicions masculines (Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet): 

1 GIRONA BLAU ROYAL

2 BARCELONÈS NORD TARONJA

3 CATALUNYA CENTRAL GROC

4 TARRAGONA - TERRES DE L'EBRE VERD

5 MARESME VERD FOSC

6 BARCELONÈS SUD VERMELL

7 BARCELONÈS CENTRE BLANC

8 LLEIDA BLAU CEL

9 VALLÈS OCCIDENTAL LILA

10 VALLÈS ORIENTAL GRIS

11 BAIX LLOBREGAT GRANA

12 ANDORRA BLAU O VERMELL

 
Relació de seleccions per delegacions participants  
en la competició Infantil i Cadet Femení:  

1 BARCELONÈS / VALLÈS OCCIDENTAL LILA

2 LLEIDA BLAU CEL

3 ANDORRA BLAU O VERMELL

4 TARRAGONA / TERRES DE L'EBRE VERD

5 GIRONA / MARESME / 
 VALLÈS ORIENTAL / OSONA VERD FOSC

6 BAIX LLOBREGAT /  
CATALUNYA CENTRAL GRANA
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C. FASE FINAL PREBENJAMÍ DE FUTBOL SALA I ALEVÍ FEMENI 
FASE FINAL DE PREBENJAMÍ I ALEVÍ FEMENÍ 2020

DIUMENGE 2 DE FEBRER DE 2020

LA PARTICIPACIÓ

En aquesta a edició de la Fase Final de 
Prebenjamins, hi participaran tots els equips 
participants en la competició de Lliga Prebenjamí 
amb la participació també dels equips en 
categoria Aleví Femení de Futbol Sala.

 
LA SEU

La Ciutat Esportiva de Blanes torna a ser la seu 
escollida per albergar, un any més, la Fase Final 
de Prebenjamins i Aleví Femení, ja que disposa 
de les millors instal·lacions per la disputa de 6 
partits de forma simultània.

 

 
 
LA COMPETICIÓ

La trobada es divideix en grups de 3 equips 
cadascun, distribuïts segons la seva classificació 
a la competició de Lliga. El numero de grups 
dependrà dels equips participants a la Lliga 
Prebenjamí i a l’Aleví Femení.

 
EL TROFEU

Una vegada finalitzats tots els partits, tindrà 
lloc l'entrega de trofeus a tots els equips 
participants.

 
 
ZONA LÚDICA

Un any més, en la instal·lació es podrà gaudir 
d'un parc lúdic amb diferents activitats, com un 
chutrodom, una pista de joc amb porteries o una 
pista americana per a què hi puguin gaudir els 
més petits.



261

INFORME DE LA MUTUALITAT  
CATALANA DE FUTBOLISTES

8



8. Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

262

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

El número de federats afiliats a la Mutualitat a la temporada 2017-2018  ha estat de 159.169 
mutualistes. El nombre de  lesions ha estat de 23.032, sent la xifra de 1.463 lesions greus que han 
acabat rebent tractament quirúrgic. El percentatge de sinistralitat per categories s’ha mantingut, 
mentre que el cost de les categories futbol Aficionat, Juvenil, Cadet i futbol femení ha augmentat 
en valor absolut en haver augmentat el nombre d’afiliats a aquestes categories.   

Totes les lesions augmenten en relació directa a l’augment de  mutualistes, sent les fractures, 
el trencament de lligaments (693 lligaments encreuats anteriors) i els traumatismes al cap, les 
lesions greus més freqüents. 

L’increment del nombre de partits, a la temporada 2017-2018 es van jugar 187.001 partits, té a veure 
amb l’augment de lesions. El sobre entrenament,  la manca de preparació física adequada i l’excés 
de partits augmenten el risc de patir lesions.

El nostre centre mèdic de Barcelona ha fet 21.345 visites mèdiques, mantenint-se com el centre 
de referència per tot Catalunya, on els mutualistes tenen l’opció d’acudir sempre pel tractament 
de qualsevol lesió, greu o lleu, o per una segona opinió en el cas de lesions ateses a altres centres 
concertats externs.

L’any 2018, amb la cobertura de la Mutualitat, entre Ressonàncies Magnètiques Nuclears (4.585), 
T.A.C. (303), Gammagrafies Òssies (93) i Ecografies (4.018), s’han fet més de 9.000  proves 
diagnòstiques. A tot el territori s’han practicat 110.519 sessions de rehabilitació.

La Mutualitat manté el projecte de desenvolupament d’un nou centre de rehabilitació que reforci 
i complimenti el centre mèdic de la seu central. I quan les circumstàncies administratives ho 
permetin, també volem millorar i potenciar la comunicació i informació als mutualistes.

La pròxima temporada, la Federació Catalana de Futbol i la Mutualitat  bonificaran el futbol femení 
i les categories Juvenils i Aficionats. 

|       RESUM EXECUTIU
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TRACTAMENTS  
SESSIONS DE REHABILITACIÓ ANY 2018

- NÚMERO

SERVEIS PROPIS MCF 16.752

CENTRES EXTERNS 93.767

TOTAL 110.519

LESIONS SEGONS LLOC ANATÒMIC  
TEMPORADA 2016-2017

LLOC ANATÒMIC NÚMERO

CAP 1.186

COLL 509

TRONC 948

MEMBRES SUPERIORS 3.976

MEMBRE INFERIORS 16.292

ALTRES 121

TOTAL 23.032

AFILIATS A LA MUTUALITAT 
ASSISTÈNCIES MÈDIQUES

TEMPORADA AFILIATS  
A LA MUTUALITAT

EXPEDIENTS /  
ASSITÈNCIES

2017-18 159.169 23.032

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

ANY 2018

METGES SERVEIS PROPIS MCF 893

RESTA CATALUNYA 570

TOTAL 1.463

PROVES DIAGNÒSTIQUES 
ANY 2018

PROVA NÚMERO

RMN 4.585

TAC 303

GGO 93

ECO 4.018AMBULÀNCIES

ANY NÚMERO

2018 579

PRIMERES VISITES 
METGES SERVEIS PROPIS MCF  

RONDA SANT PERE)

ANY PRIMERES  
VISITES

TOTAL  
VISITES

2018 4.653 21.345



8. Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

264

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2018 - 2019 
TÀRREGA, 28 JUNY DE 2019     w w w . f c f . c a t

LESIONS MÉS FREQÜENTS - TEMPORADA 2017/18

TIPUS DE LESIÓ NÚMERO %

FRACTURES 1.927 8,37

ALTRES LESIONS ÒSSIES 800 3,47

LUXACIÓ 420 1,82

ESQUINÇOS 5.451 23,67

TRENCAMENT LLIGAMENTS 901 3,91

LESIÓ MENISC 545 2,37

LESIÓ CONDRAL 175 0,76

SINOVITIS 131 0,57

RUPTURA FIBRAS M 1.860 8,08

CONTRACTURA M 1.153 5,01

RUPTURA TENDINOSA 102 0,44

BURSITIS 103 0,45

TENDINOPATIA 959 4,16

FASCITIS 102 0,44

CONTUSIONS 7.753 33,66

ABRASSIÓ LACERACIÓ 31 0,13

FERIDA INCISA CONTUSA 294 1,28

COMMOCIÓ 257 1,12

LESIÓ NEUROLÒGICA 9 0,04

LESIONS DENTALS 9 0,04

ALTRES 50 0,22

LLIGAMENT CREUAT ANTERIOR

TEMPORADA 2017/18

OPERATS 586

TOTAL 693

COST PER CATEGORIA 2017/18  - FUTBOL 11

CATEGORIA AFILIATS NÚMERO LESIONS % SINISTRALITAT COST TOTAL COST MITJÀ

NACIONAL 740 183 24,73% 142.438,00 778,35

AFICIONAT 20.822 4.116 19,77% 2.997.484,00 728,25

JUVENIL 18.314 3.122 17,05% 1.745.420,00 559,07

CADET 20.190 3.355 16,62% 1.263.025,00 376,46

BASE 78.283 6.487 8,29% 1.383.537,00 213,28

FEMENÍ 2.740 553 20,18% 432.694,00 782,45

JUVENIL FEMENÍ 1.924 483 25,10% 296.174,00 613,20

CADET FEMENÍ 362 94 25,97% 38.085,00 405,16

BASE FEMENÍ 3.583 491 13,70% 164.604,00 335,24

COST PER CATEGORIA 2017/18  - FUTBOL SALA

CATEGORIA AFILIATS NÚMERO LESIONS % SINISTRALITAT COST TOTAL COST MITJÀ

NACIONAL 667 109 16,34% 37.637,00 345,29

SÈNIOR 4.551 627 13,78% 382.300,00 609,73

JUVENIL 3.469 405 11,67% 201.842,00 498,38

CADET 3.250 418 12,86% 102.058,00 244,16

BASE 9.203 629 6,83% 100.582,00 159,91

FEMENÍ SÈNIOR 1.397 244 17,47% 133.809,00 548,40

FEMENÍ JUVENIL 628 111 17,68% 36.883,00 332,28

FEMENÍ BASE 482 60 12,45% 10.157,00 169,28
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CATEGORIES DEFICITÀRIES
TEMPORADA 2017/18

CATEGORIA COST TOTAL INGRESSOS DIFERÈNCIA

JUVENIL 1.745.420,00 € 1.380.385,00 € -365.035,00 €

FUTBOL FEMENÍ 1.112.407,00 € 548.964,00 € -563.443,00 €

AFICIONATS 2.997.484,00 € 2.111.659,00 € -885.825,00 €

COST FUTBOL FEMENÍ
TEMPORADA 2017/18

INGRESSOS DESPESA DÈFICIT

548.964,00 € 1.112.407,00 € 563.443,00 €
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Vídeos de les lesions més freqüents del futbol

Des de principis de l’any 2018, la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes té activat el Canal de Lesions. Una col·lecció de 
vídeos, que anem augmentant cada dia, en el qual tots els 
traumatòlegs de la Mutualitat expliquen les lesions que es 
tracten al futbol català: la lesió, el seu tractament, i els passos 
que el jugador haurà d’anar superant per arribar a la plena 
recuperació (rehabilitació, readaptació i tornada al futbol). 
Volem que el coneixement de la seva lesió ajudi al jugador i 
jugadora a una millor i més ràpida curació.  

El jugador rep mitjançant un SMS enviat per la MCF, la seva 
baixa mèdica esportiva conjuntament amb un enllaç que el porta 
directament, en un sol clic, a la pàgina web on pot veure el vídeo de 
la seva lesió.

Aquests vídeos es poden veure en obert des de la pàgina 
www.mcf.cat i al canal que la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes té a Youtube. 

 

Activitat Acadèmica Metges Mutualitat

Congressos nacionals i internacionals  
amb participació dels metges de la Mutualitat
 
ICRS 
San Diego (EEUU)
 16 – 20 Gener 2019

Bet- Curs 
Munich (Alemanya)
28-29 Gener 2019

Jornades Tendinopatia Aquil·les 
2 Febrer 2019

Demostració Cirurgia en directe
Quiron Barcelona
14-15 Febrer 2019

SATO
Huelva 
8-Març 2019

AAOS 
Las Vegas (EEUU)
11-16 Març 2019

Inter Medical Meeting 
Milà (Itàlia)
21-22 Març 2019

Atalanta Medical Meeting 
Atalanta (Itàlia)
23-24   Març 2019

PATOLOGIA DEL CARTÍLAG  
DE GENOLL AL FUTBOL
Dabos (Suïssa) 
4-6  Abril 2019

CONGRÉS ATROSCÒPIA  
DE L’ESPORT
Buenos Aires (Argentina)
9-14 Abril

XERRADA MÈDICA PATOLOGIA  
TRAUMA FUTBOL
Kazajistan 
16-20 Abril

FACTORS DE CREIXEMENT  
AL FUTBOL (PRP) ISOQUINETIC
Wembley (Londres)
27-28 Abril

DEGENERACIÓ DEL CARTÍLAG  
EN OVELLES I TRANSLACIÓ A HUMANA
Curs MEDI 
Estepona (Espanya)
2-5 Maig

FACTORS DE CREIXEMENT PRP  
FUTBOL LLIGAMENTS DE GENOLL
ISAKOS 
Cancún (Mèxic)
11-16 Maig

CONGRÈS PATOLOGIA DE L’ESPORT
PSG Paris (França)
20 Maig

http://www.mcf.cat/
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PROPOSTA D’AGRUPACIONS

|       PRIMERA CATALANA - Temporada 2019/2020 |       SEGONA CATALANA - Temporada 2019/2020

GRUP 1 GRUP 1GRUP 2 GRUP 2

1 ATLÈTIC SANT JUST, FC "A"

2 BANYOLES, C.E. "A" 

3 CAN VIDALET, C.F. "A" 

4 ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F "A" 

5 ESCOLA FUTBOL MATARÓ, CE "A"

6 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA "A"

7 GIRONA, F.C. "B" 

8 L'ESCALA, FC "A"

9 LLAGOSTERA, U.E. "B"

10 LLORET, C.F. "A"

11 MANLLEU, A.E.C. "A"

12 MOLLET, UE CF "A"

13 PALAMÓS CLUB DE FUTBOL "A"

14 PARETS, CF "A"

15 RUBÍ, U.E. "A"

16 SABADELL NORD,CF. "A"

17 TONA, U.E. "A"

18 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB "A" 

1 ALCARRÀS, FC "A"

2 ASCÓ, FC "A"

3 EFAC ALMACELLES, C.E. "A" 

4 EL CATLLAR, CE "A"

5 GAVÀ, C.F. "A" 

6 IGUALADA, C.F. "A" 

7 JÚPITER, C.E. "A" 

8 MARTINENC, FC "A"

9 MARTORELL, CF "A"

10 MOLLERUSSA C.F.J. "A" 

11 MONTAÑESA, C.F. "A"

12 SANT ILDEFONS, U.E. "A" 

13 SANTBOIÀ, FC "A"

14 TÀRREGA, U.E. "A" 

15 VALLS, UE "A"

16 VILADECANS U.D. "A" 

17 VILANOVA GELTRÚ C.F. "A"

18 VISTA ALEGRE,U.D. "A" 

1 AMER CF "A"

2 BESALÚ CE "A"

3 BESCANÓ CD "A"

4 BLANES CD "A"

5 CAMPRODON UE "A"

6 CAN GIBERT UE "A"

7 EMPURIABRAVA CASTELLÓ CF "A"

8 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA "A"

9 FARNERS CE "A"

10 GUÍXOLS AD "A"

11 LA JONQUERA UE "A"

12 LLANÇÀ CE "A"

13 MALGRAT CD "A"

14 MARCA L'HAM "A"

15 PORQUERES UE "A"

16 QUART UE "A"

17 SANT JAUME LLIERCA CE "A"

18 TOSSA UE "A"

1 ARGENTONA, C.F. "A

2 CANYELLES,C.E. "A"

3 CIRERA, UD "A"

4 EUROPA, C.E. "B"

5 GRAMANET, UD.AT. "A"

6 MASNOU, C.D. "A"

7 MOLINOS. UD "A"

8 MOLLETENSE, U.D. "A"

9 MONTCADA, C.D. "A"

10 PARC, U.D. "A"

11 PREMIÀ CLUB ESPORTIU "A"

12 RACING VALLBONA, CF "A"

13 SAN JUAN AT. DE MONTCADA,U.E. "A" 

14 SANT POL, AT. "A"

15 SARRIÀ, C.P. "A"

16 TURÓ PEIRA, C.C.D. "A"

17 UNIFICACIÓN CF STA. PERPÈTUA "A"

18 UNIFICACIÓN LLEFIÀ,CF. "A"
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GRUP 3 GRUP 5GRUP 4 GRUP 6

1 ALMEDA, CD "A"

2 ATLÈTIC JUNIOR, FC "A"

3 ATLÈTIC PRAT DELTA, CF "A"

4 CAN BUXERES, FC "A"

5 CUBELLES, CF "A"

6 ESPLUGUENC, F.A. "A"

7 FONTSANTA-FATJÓ, C.D. "A"

8 FUNDACIÓ E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A"

9 JOVENTUT RIBETANA ASSOC. ESPORT "A"

10 MARIANAO POBLET UD "A

11 MOLINS DE REI, C.F. "A"

12 OLIVELLA, CE "A"

13 SAN MAURO, U.D. "A"

14 SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUP "A"

15 SANT CUGAT FUTBOL CLUB "A" 

16 SANT JOAN DESPÍ, UE "A"

17 UNIFICACIÓN BELLVITGE, U.D. "A"

18 VALLDOREIX F.C. "A"

1 BERGA, C.E. "A"

2 CALAF, UD "A"

3 CALDES MONTBUI, C.F. "A"

4 CAN TRIAS, U.D. "A"

5 CARDEDEU, F.C. "A"

6 GIRONELLA, CF AT "A"

7 JOANENC, F.C. "A"

8 LA TORRETA, CF "A"

9 LES FRANQUESES, C.F. "A"

10 RIPOLLET, C.F. "A"

11 SABADELL F.C., C.E. "B"

12 SABADELLENCA, UE. "A"

13 SALLENT, C.E. "A"

14 SANT JULIÀ DE VILATORTA, CF "A"

15 SANT QUIRZE VALLÈS, F.C. "A"

16 TIBIDABO TORRE ROMEU, UD "A"

17 TORELLÓ, CF "A"

18 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB "A"

1 ALBI CF "A"

2 ALPICAT ATC "A"

3 ANGULÀRIA D'ANGLESOLA CF "A"

4 ARTESA DE SEGRE CE "A"

5 BALÀFIA UE "A"

6 BALAGUER CF "A"

7 BELLPUIG CF "A"

8 BORGES BLANQUES CF "A"

9 CERVERA CD "A"

10 GUISSONA UE "A"

11 JUNEDA CF "A"

12 LINYOLA CF "A"

13 LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "B"

14 PALAU D'ANGLESOLA CF "A"

15 SOLSONA CF "A"

16 SUDANELL CF "A"

17 TÉRMENS AE "A"

18 TORREFARRERA CF "A"

1 AMPOLLA, C.F. "A"

2 AMPOSTA, C.F. "A"

3 BONAVISTA, C. "A"

4 CAMARLES, C.F. "A"

5 CAMBRILS UNIÓ "A"

6 CANONJA, C.F. "A"

7 GANDESA, C.F. "A"

8 LA SÉNIA, C.F. "A"

9 LES BORGES DEL CAMP, "A"

10 MÓRA LA NOVA, AT "A"

11 PERELLÓ  "A"

12 POBLA MAFUMET, C.F. "B"

13 RAPITENCA "A"                          

14 RIUDOMS, C.D. "A"

15 RODA DE BARÀ AT, "A"

16 TORTOSA, C.D. "A"                            

17 ULLDECONA, C.F. "A"

18 * * *

* * * Guanyador promoció Montblanc CF-  
        Jesús Catalònia CF
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