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LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA 
 
La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de l’FCF que 
desenvoluparà les funcions, per delegació de la pròpia Junta Directiva, de planificació, promoció, 
gestió, direcció, regulació coordinació, organització, tutela i representació de les activitats 
pròpies de la disciplina del Futbol Sala. 
 
La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per un director, nomenat per la Junta Directiva de 
l’FCF, a proposta del seu President. 
 
Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran mitjançant els òrgans següents: 
 

• Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala 
• Òrgan executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala 
• Òrgans Tècnics:  

- Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala 
- Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala 
- Escola d’Entrenadors de Futbol Sala 
- Comitè de Competició i Disciplina de Futbol Sala 
- Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala 
- Àrea Esportiva i Seleccions de Futbol Sala 

 
La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, que serà convocada per la Comissió Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals 
d’antelació a la seva celebració i es reunirà entre la segona meitat del mes d’abril i la primera 
meitat del mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi necessari per 
tractar temes d’interès, de forma extraordinària. 
 
La seva composició i funcions és la següent: 
 
Formaran part de la Convenció de Futbol Sala, amb dret a veu i vot: 

• El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala. 
• Els clubs o associacions esportives, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense 

ànim de lucre. 
• El representant de cadascun dels estaments en què estiguin agrupades les persones físiques 

(futbolistes, àrbitres i entrenadors) que corresponguin a la disciplina esportiva del futbol sala. 
• Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats territorials de futbol sala, els 

presidents o representants acreditats de les seccions esportives de futbol sala de les entitats 
legalment constituïdes que tinguin consideració d’adherits i els caps del Comitè d’Àrbitres de 
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Futbol Sala,  d’Entrenadors de Futbol Sala i d’Observadors Federatius de Futbol Sala, podran 
assistir a la Convenció de Clubs de Futbol Sala amb dret a veu únicament. 

  
Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents facultats: 

• Aprovar l’Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de l’exercici vençut. 
• Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic vençut, corresponents a la partida 

pressupostària assignada per la Junta Directiva de l’FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar 
la previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic següent. 

• Aprovar el Pla General d’actuació de la Lliga Catalana de Futbol Sala, els programes i les activitats 
esportives i els seus objectius. 

• Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi de sotmetre a la Convenció 
de Clubs de Futbol Sala. 

• Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels membres de la Convenció de 
Clubs de Futbol Sala indicats al subapartat anterior, les quals hauran de ser presentades per escrit, 
amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la celebració de la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala. 

• Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments federatius, limitada exclusivament a les 
normes competicionals del futbol sala o al règim intern de funcionament dels Comitès específics 
de futbol sala. 

• Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs classes en les diferents categories, 
així com llur sistema i forma. 

• Establir el règim disciplinari de futbol sala. 

 
Els acords adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran elevats a la següent sessió de 
l’Assembla General de l’FCF, prèvia aprovació de la Junta Directiva, per a la seva ratificació. 
 
La Comissió Executiva de Futbol Sala: 
La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i administració de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala, que té la funció de promoure dirigir i executar les activitats esportives 
pròpies del futbol sala, delegades per la Junta Directiva de l’FCF, i gestionar el seu funcionament, 
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea 
General de l’FCF. 
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per la Junta Directiva de 
l’FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de Futbol Sala. 
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels caps dels Comitès propis 
de la disciplina de futbol sala (àrbitres, entrenadors i observadors Federatius), així com la 
proposició a la Junta Directiva de l’FCF dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició 
i Disciplina Esportiva de Futbol Sala. 
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Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es regiran per un ordre competicional 
i disciplinari específic, aquesta última qualitat idènticament aplicable pels àrbitres, entrenadors i 
observadors federatius, aplicant-se supletòriament el Reglament General de l’FCF en tot el que 
no estigui previst anteriorment o mentre no es desenvolupi la normativa pròpia. 
 
Composició de la Comissió Executiva de Futbol Sala: 
 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA DIRECTOR 

JUAN CARLOS HUETO ERASO DIRECTIU FCF I LCFS – RESPONSABLE FEMENÍ 

JAVIER LERMA VALERO DIRECTIU FCF I LCFS – RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ DE TÈCNICS 

PEP GRAUS PARERA DIRECTIU FCF I LCFS 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ DIRECTIU FCF  I LCFS – DELEGAT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
                                      – RESPONSABLE DE COPA CATALUNYA 

ÀNGEL RUIZ DINARES DIRECTIU – SECRETARI DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA  
                  –  RESPONSABLE DEL PLA DE COMPETICIÓ 

JAVIER VELASCO DIRECTIU 

JUSTINIANO FERNÁNDEZ DÍAZ DIRECTIU – DELEGAT DEL BARCELONÈS 

MIGUEL GONZALEZ ANDUJAR DIRECTIU – DELEGAT DE GIRONA 

AMADEO OLIVART SAMA DIRECTIU – ÀREA INSTITUCIONAL 
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ÀMBIT TERRITORIAL 
 
DELEGACIONS TERRITORIALS 
 
Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió, la Lliga Catalana de Futbol Sala té 
constituïdes unes Delegacions Territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de 
l’Ebre. 
 
Corresponen a les Delegacions Territorials les funcions següents: 

• Programar les activitats de llur àmbit, sotmetent llur aprovació a la Comissió Executiva de l’LCFS. 
• Executar les actuacions esportives que els encomanin els òrgans de govern i representació de 

l’LCFS. 
• Aquelles que els siguin delegades per la Comissió Executiva de l’LCFS. 

 
DELEGACIONS COMARCALS 
 
La Lliga Catalana de Futbol Sala s’estructura en 9 delegacions comarcals: Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, Baix Llobregat, Catalunya Central, Maresme, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental. 
 
BARCELONA 

JUSTINIANO FERNÁNDEZ DÍAZ DELEGAT DE BARCELONA 
VÍCTOR LACASTA LAMIEL SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS SUD 
ALEX FERNÁNDEZ ASTORGA SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS CENTRE 
VÍCTOR HERRANDO SPALACCI COORDINADOR DEL BARCELONÈS CENTRE 
ALEXIS CASELLAS VIÑALLONGA SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS NORD 

 
GIRONA 

MIGUEL GONZÁLEZ ANDÚJAR DELEGAT DE GIRONA 
 
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ BATALLA DELEGAT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
 
 
BAIX LLOBREGAT 

JUANMA HERNÁNDEZ ESCRICH DELEGAT DEL BAIX LLOBREGAT 
 
CATALUNYA CENTRAL 
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ANDREU FALOMÍ GINESTA DELEGAT DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 
MARESME 

JOAN VÁZQUEZ RUIZ DELEGAT DEL MARESME 
ENRIQUE GARCIA I DE PACO  

 
VALLÈS OCCIDENTAL 

JORDI PALAU ASENSIO DELEGAT DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
VALLÈS ORIENTAL 

JAVIER SANCHEZ PIEDRA DELEGAT DEL VALLÈS ORIENTAL 
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ÒRGAN JURISDICCIONAL 
 
COMITÈ JURISDICCIONAL DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA 
 
El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva és l’òrgan a qui li correspon jutjar i 
resoldre els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària, en primera 
instància, sobre les persones físiques o jurídiques dependents de l’LCFS. 
 
Composició del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala: 
 

ISAAC-IVAN MARTÍN SALVÀ JUTGE ÚNIC DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ 
ROGER SECANELL MORATÓ COMITÈ DE COMPETICIÓ 
SERGIO CRUZ GALLEGO COMITÈ DE COMPETICIÓ 
FRANCESC XAVIER GELONCH PARDO SUBCOMITÈ DE COMPETICIÓ DE LLEIDA 
CRISTOFER DECLARA PINO SUBCOMITÈ DE COMPETICIÓ DE 

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
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COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA 
 
El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala (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. 
 
El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala desenvoluparà les funcions següents: 
 

• Proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS els criteris i la normativa sobre qualificació, classificació 
i designació dels àrbitres en les competicions federades. 

• Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el 
calendari oficial de l’LCFS, d’acord amb les normes establertes reglamentàriament per la 
Federació. 

• Complir i fer complir les regles del joc i, si s’escau, les normes reglamentàries establertes per a les 
diferents competicions adoptant els acords pertinents amb aquests efectes. 

• Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els 
cursos de reciclatge i efectuant les proves necessàries per mantenir el seu estat físic i tècnic per 
tal d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació. 

• Establir les diferents categories o nivells necessaris, d’acord amb la normativa aprovada per l’LCFS 
i la legislació vigent. 

• Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit territorial. 
• Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de 

l’actuació dels col·legiats. 
• Aquelles altres funcions que la Comissió Executiva de l’LCFS consideri convenients atorgar-li. 

 
Composició del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala: [ORGANIGRAMA] 
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COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala (CTEFS) és l’òrgan tècnic que depèn de la Comissió 
Executiva de l’LCFS que agrupa a tots els membres integrants de l’organització d’entrenadors. 
 
El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala desenvoluparà les funcions següents: 
 

• Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, proposant als 
òrgans competents de l’LCFS convocatòries per a cursos o proves de perfeccionaments i 
actualització dels entrenadors.  

• Contribuir al foment i millora tècnica del futbol sala en totes les seves disciplines, mitjançant la 
celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així com també en la publicació 
d’estudis i treballs divulgatius. 

• Proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la 
millora del nivell tècnic de la pràctica del futbol sala o del seu foment. 

• Informar i sotmetre a la Comissió Executiva de l’LCFS totes les qüestions que afectin els seus 
afiliats. 

• Prendre les decisions que corresponen, d’acord amb la reglamentació del règim intern. 
• Emetre raonat informe sobre les sol·licituds de llicències que formalitzin els entrenadors. 
• Redactar i passar informe al Comitè de Competició de tots aquells clubs que no compleixin 

amb l'obligatorietat de tenir tècnics titulats contractats per cadascun dels seus equips, 
segons la categoria, per tal que resolguin al respecte.  

• Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb clubs afiliats a l’LCFS i a l’FCF. 
• Aquelles altres funcions que la Comissió Executiva de l’LCFS consideri convenient atorgar-li. 

 
Composició del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala: [ORGANIGRAMA] 
 
Composició de l’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala: [ORGANIGRAMA] 
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ÀREA ESPORTIVA I SELECCIONS CATALANES DE 
FUTBOL SALA 

 
L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala, supeditada a la Comissió Executiva de 
l’LCFS, és l’òrgan format per tècnics i experts en les disciplines pròpies de l’LCFS, els quals seran 
designats per la Comissió Executiva de l’LCFS, a proposta del seu Director i, sense perjudici de les 
atribucions que corresponguin a la pròpia Comissió Executiva, tenen les funcions bàsiques 
següents: 
 

• 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.  

• 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. 

• Elaborar informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de l’LCFS. 
• Assessorar els òrgans de l’LCFS en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit. 
• I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú d’encarregar-li. 

 
 
Composició de l’Àrea Esportiva i Seleccions Catalanes de Futbol Sala: [ORGANIGRAMA] 
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ORGANIGRAMA DE LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL 
SALA 
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CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL 
SALA 

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Delegacions 

Subdelegacions 

Escola d’Entrenadors 

Comitè d’Entrenadors 

Comitè d’Àrbitres 

Comitè Esportiu i de Seleccions 

Comitè de Competició i Disciplina 

Premsa i comunicació 

Logística 

Clubs 

JUNTA DIRECTIVA FCF 

Secretaria 


