
Ratificació dels membres de la Comissió Executiva 

nomenats pel President de la Lliga Catalana de Futbol Sala

Votació:  Els nous càrrecs de la comissió Executiva de la   

  Lliga catalana de Futbol Sala van ser aprovats  

  per unanimitat.

Activitats de la temporada 2014/2015 

Durant la convenció es va projectar un vídeo amb un resum 

de totes les activitats que va dur a terme la Lliga catalana 

de Futbol Sala durant la temporada 2014/2015.

|  Juntes Directives de Futbol Sala  

|  Llicències, clubs i partits 

|  campionat de catalunya 

|  copa catalunya 2015 

|  campionats comarcals de Futbol Sala base 

|  Fase Final de Prebenjamins de Futbol Sala 

|  Fase Final de Base Femení de Futbol Sala 

|  Seleccions catalanes de Futbol Sala 

|  organització campionats d'Espanya de Seleccions   

 territorials de Futbol Sala 

|  La selecció catalana absoluta masculina i femenina 

|  actes organitzats per la LcFS 

|  comitè tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala 

|  comitè tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala 

|  Escola d'Entrenadors de Futbol Sala

Votació:  totes les activitats celebrades es van aprovar  

  per unanimitat.

Tancament de l'exercici econòmic vençut 2014, 

corresponent a la partida pressupostària assignada a la 

Lliga Catalana de Futbol Sala

Votació:  Es va aprovar per unanimitat el tancament de   

  l’exercici econòmic vençut.

Pressupost per a l'exercici 2015

Votació:  Es va aprovar per unanimitat.

Proposta de modificacions del Reglament General de la FCF 

i del Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala

Article 78è del Reglament General de la FCF. 

Votació:  Sí (31), No (7), abstenció (4) ................. aprovat.

Article 247è del Reglament General de la FCF. 

Votació:  Sí (37), No (1), abstenció (4) ................. aprovat.

Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala.

Votació:  Sí (41), No (0), abstenció (1) ................. aprovat.

En aquest punt, després de diverses intervencions i debats 

per part dels clubs presents, es va determinar que l'horari 

d'inici de joc de la copa catalunya en categories base no 

podrà sobrepassar les 21:15 hores. 

Votació:  aquesta proposta va ser aprovada  

  per unanimitat.

ACoRdS AdoPTATS PER LA 
ConvEnCió dE CLubS dE FuTboL SALA

Esplugues de Llobregat, 9 de maig de 2015

La convenció de clubs de Futbol Sala, celebrada el dia 9 de maig de 2015 a la localitat d’Esplugues de Llobregat, va comptar 

amb la presència d'un total de 46 clubs de futbol sala que, seguint l'ordre del dia, van aprovar els següents acords:



també es va proposar la modificació de les 

característiques del joc la Divisió d'Honor Juvenil-cadet 

i en la Divisió d’Honor Base Femení. aquesta proposta va 

quedar sotmesa a les següents votacions:

Disputar els partits de la Divisió d'Honor Juvenil-Cadet i 

la Divisió d’Honor Base Femení a rellotge aturat.

Votació:  Sí (4), No (18), abstenció (9) ........... No aprovat.

Disputar els partits de la Divisió d'Honor Juvenil-Cadet a 

rellotge aturat, i els de la Divisió d'Honor Base Femení a 

rellotge corregut.

Votació:  Sí (31), No (4), abstenció (9) ............... aprovat.

Pla General d'Actuació:

El suggeriment d'un club assistent, que va proposar 

modificar la jornada del 31 de gener de 2016 perquè no 

coincidís la jornada de recuperació amb la cloenda de 

Prebenjamí de Futbol Sala, es va sotmetre a votació: 

Votació:  Sí (11), No (15), abstenció (11) ........ No aprovat.

Per tant, la jornada del 31 de gener de 2016 es manté tal i com 

estava prevista en el calendari de la temporada 2015-2016.

Dins el Pla General d’actuació també es van tractar els 

diferents plans de competició: 

a.  Pla de Competició de Futbol Sala per a la temporada  

 2014/2015 

Es va decidir implantar grups de 14 equips a la categoria de 

Divisió d'Honor Sènior Masculí.

b.  Pla de Competició Copa Catalunya de Futbol Sala de  

 Sènior i Base 

Es van exposar les modificacions dels articles on 

s'especifica l'obligatorietat de jugar en pavelló 

poliesportiu a partir de quarts de final en categories base 

i a partir de setzens de final en categories sènior masculí i 

femení. a més, l'horari d’inici del joc no podrà sobrepassar 

les 21:15 hores.

c.  Pla de Competició dels Campionats Comarcals de  

 Futbol Sala de Base

d.  Cloenda Fase Prebenjamí Sala

e.  Fase Final de Base Femení

Votació:  Els diferents temes tractats en els plans de  

  competició del Pla General d’actuació van  

  quedar aprovats per unanimitat.
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