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6
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Ordre del dia

30 DE JUNY DE 2021

18:30H
Primera convocatòria

19:00H
Segona convocatòria

º

A)

Comprovació de la identitat dels assistents, i

B)

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

1

Informe del President.

2

Informe del Director General.

3

Ratificació de l’acord pres per la Junta Directiva de personació de la
Federació Catalana de Futbol a l’anomenat “cas Soule”, en qualitat
d’actor civil.

4

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament.

5

Informe de les activitats de la temporada 2020/2021.

6

1. Exercici econòmic
a) Informe auditoria dels comptes anuals
b) Tancament dels comptes
c) Balanç i compte de resultats tancat el dia 31/12/2020
2. Pressupost
a) Exercici 2022
b) Nomenament d’auditors

7
8

Modificació articles Estatuts i Reglament General de la Federació
Catalana de Futbol.
Pla general d’actuació
a) Ratificació dels acords presos per la Junta Directiva durant la
vigència de l’estat d’alarma
b) Modificació del Pla de competicions de futbol-11 per a la temporada
2020/2021
c) Pla de competicions de futbol-11 per a la temporada 2021/22
d) Pla de competicions de futbol-7 per a la temporada 2021/22
e) Pla de competicions de futbol platja per a la temporada 2021/22

9

Lliga Catalana de Futbol Sala .

10

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

11

Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.

12

Precs i preguntes.
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BLANES
CIUTAT ESPORTIVA
(pista verda) c/Mas Cuní,
43. 17300 - Blanes

ORDRE DEL DIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

ACTUACIONS PRÈVIES

4

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

1. Informe del President.

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5

2.

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

Informe del Director
General.

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres
per la Junta Directiva de
personació de la Federació
Catalana de Futbol a
l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

Ratificació de l’acord pres per la Junta
Directiva de personació de la Federació
Catalana de Futbol a l’anomenat
“cas Soule”, en qualitat d’actor civil.

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

7

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

Ratificació dels càrrecs
previstos reglamentàriament.

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

1

8

Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

RATIFICACIÓ DELS CÀRRECS PREVISTOS REGLAMENTÀRIAMENT
RATIFICACIÓ CÀRRECS

CESSAMENT CÀRRECS

SR. JOSEP M. ESPASA MOLGÓ
DIRECTIU
DELEGAT LLEIDA EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. JORDI TERÉS
ARRIÀ

SR. PERE ALSINA TORRAS
DIRECTIU
DELEGAT OSONA EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. TONI TANYÀ

DELEGAT PENEDÈS-GARRAF EN SUBSTITUCIÓ DEL
SR. MANEL DURAN VENTURA

WWW.FCF.CAT

SR. JAUME PLAZA SENDRA
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SOLERDELCOLL

9

5.

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

Informe de les activitats
de la temporada.

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021

AFICIONAT

JUVENIL

CADET

INFANTIL

ALEVÍ

BENJAMÍ

PREBENJAMÍ

DEBUTANT

PROFESSIONAL
FEMENÍ

AFICIONAT
FEMENÍ

ANOIA

2

557

306

284

366

366

228

92

-

-

68

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

4

937

582

547

651

613

510

182

10

-

58

BAIX LLOBREGAT

81

1.939

2.032

2.280

2.266

2.323

1.440

682

8

-

326

BARCELONA

214

2.992

3.597

3.628

3.927

3.333

2.168

796

21

61

480

GIRONA

164

3.341

2.352

2.321

2.723

2.745

1.398

177

4

-

274

LLEIDA

49

1.622

996

1.018

1.073

1.074

812

414

14

8

103

MARESME

3

1.214

1.104

1.226

1.261

1.317

1.016

507

20

-

121

OSONA

-

956

659

533

646

499

317

42

-

-

154

PENEDÈS-GARRAF

1

693

561

575

698

662

520

204

6

-

104

55

1.626

1.338

1.425

1.706

1.485

1.221

567

18

-

219

TERRES DE L'EBRE

-

855

408

386

394

458

161

4

-

-

41

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

1

794

1.063

1.095

1.283

1.048

748

311

-

-

94

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

21

915

1.035

1.167

1.348

1.206

812

275

4

-

165

VALLÈS ORIENTAL

8

1.236

1.190

1.279

1.397

1.463

1.003

496

18

-

158

603

19.677

17.223

17.764

19.739

18.592

12.354

4.749

123

69

2.365

TARRAGONA

TOTAL
z

WWW.FCF.CAT

PROFESSIONAL

DELEGACIONS
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JUGADORS/ES FUTBOL

11

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
JUGADORS/ES FUTBOL

JUVENIL
FEMENÍ

CADET
FEMENÍ

INFANTIL
FEMENÍ

ALEVÍ
FEMENÍ

BENJAMÍ
FEMENÍ

PREBENJAMÍ
FEMENÍ

DEBUTANT
FEMENÍ

ANOIA

50

43

51

41

10

2

-

ANOIA

2.466

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

28

54

61

37

16

4

-

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

4.294

BAIX LLOBREGAT

255

253

234

211

88

33

-

BAIX LLOBREGAT

14.451

BARCELONA

290

289

313

198

92

19

-

BARCELONA

22.418

GIRONA

149

185

212

170

69

3

-

GIRONA

16.287

LLEIDA

100

86

120

72

52

14

-

LLEIDA

7.627

MARESME

129

84

120

65

41

8

1

MARESME

8.237

OSONA

58

62

96

50

26

7

-

OSONA

4.105

PENEDÈS-GARRAF

53

49

57

42

25

5

-

PENEDÈS-GARRAF

4.255

TARRAGONA

118

123

107

73

33

9

-

TARRAGONA

10.123

TERRES DE L'EBRE

27

23

19

21

1

-

-

TERRES DE L'EBRE

2.798

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

92

73

91

59

34

11

-

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

6.797

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

100

116

139

105

49

7

-

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

7.464

VALLÈS ORIENTAL

118

121

110

72

44

23

-

VALLÈS ORIENTAL

8.736

1.567

1.561

1.730

1.216

580

145

1

TOTAL

TOTAL
Z

Z

zZ

TOTAL FUTBOLISTES

120.058

WWW.FCF.CAT

DELEGACIONS
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DELEGACIONS

12

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021

AFICIONAT

JUVENIL

CADET

INFANTIL

ALEVÍ

BENJAMÍ

MINIBENJAMÍ

PREBENJAMÍ

MINIPREBENJAMÍ

DEBUTANT

PROFESSIONAL
FEMENÍ

ANOIA

-

62

37

66

57

54

23

3

18

-

2

-

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

-

253

105

108

144

77

52

6

7

-

-

-

BAIX LLOBREGAT

-

603

506

498

511

443

257

99

111

28

18

-

33

1.437

1.078

897

815

522

152

48

36

2

2

-

GIRONA

-

286

115

115

130

180

160

-

88

1

11

-

LLEIDA

-

597

202

208

208

197

112

-

65

-

-

-

MARESME

-

336

227

259

270

218

99

46

61

6

8

-

OSONA

-

59

17

40

27

25

10

8

5

-

-

-

PENEDÈS-GARRAF

-

162

82

60

41

31

12

4

3

-

-

-

TARRAGONA

-

491

276

290

228

127

30

-

3

-

-

-

TERRES DE L'EBRE

-

175

75

67

18

18

5

-

-

-

-

-

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

-

402

280

209

230

227

108

13

82

2

10

-

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

-

285

172

163

177

124

71

8

37

5

7

-

VALLÈS ORIENTAL

-

291

200

281

286

190

175

9

65

-

4

-

33

5.439

3.372

3.261

3.142

2.433

1.266

244

581

44

62

0

BARCELONA

TOTAL
z

WWW.FCF.CAT

PROFESSIONAL

DELEGACIONS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

JUGADORS/ES FUTBOL SALA

13

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
JUGADORS/ES FUTBOL SALA

AFICIONAT
FEMENÍ

JUVENIL
FEMENÍ

CADET
FEMENÍ

INFANTIL
FEMENÍ

ALEVÍ
FEMENÍ

BENJAMÍ
FEMENÍ

MINIBENJAMÍ
FEMENÍ

PREBENJAMÍ
FEMENÍ

MINIPREBENJAMÍ
FEMENÍ

DEBUTANT
FEMENÍ

ANOIA

19

-

8

13

-

-

-

2

-

-

ANOIA

364

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

23

17

20

5

17

4

1

-

-

-

BAGES-BERGUEDÀCERDANYA

839

BAIX LLOBREGAT

162

84

43

65

53

9

4

2

3

-

BAIX LLOBREGAT

3.499

BARCELONA

404

140

89

74

34

8

-

-

-

-

BARCELONA

5.771

GIRONA

30

18

12

6

6

6

-

2

-

-

GIRONA

1.166

LLEIDA

79

43

38

34

29

8

-

5

-

1

LLEIDA

1.826

MARESME

65

28

37

30

18

6

1

3

-

1

MARESME

1.719

OSONA

8

4

4

2

2

2

-

-

-

-

OSONA

213

PENEDÈS-GARRAF

12

-

-

-

7

8

1

-

-

-

PENEDÈS-GARRAF

423

TARRAGONA

93

31

12

22

3

4

-

-

-

-

TARRAGONA

1.610

TERRES DE L'EBRE

31

16

1

2

-

-

-

-

-

-

TERRES DE L'EBRE

408

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

121

17

18

32

14

6

1

7

-

-

VALLÈS OCCIDENTAL
SABADELL

1.779

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

66

16

6

13

13

13

-

2

2

1

VALLÈS OCCIDENTAL
TERRASSA

1.181

VALLÈS ORIENTAL

75

37

38

27

31

11

-

2

-

-

VALLÈS ORIENTAL

1722

1.188

451

326

325

227

85

8

25

5

3

TOTAL

TOTAL
z

Z

TOTAL
FUTBOLISTES

22.520

WWW.FCF.CAT

DELEGACIONS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

DELEGACIONS

14

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021

ENTRENADOR

SEGON
ENTRENADOR

ENTRENADOR
PORTERS

MONITOR

SEGON MONITOR

DELEGAT

METGE

PREPARADOR
FÍSIC

ANOIA

1

93

9

1

79

4

127

-

3

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

2

175

12

-

127

5

239

-

1

BAIX LLOBREGAT

13

577

57

-

392

31

670

2

8

BARCELONA

16

921

122

9

584

56

910

15

18

GIRONA

18

715

66

2

388

25

632

5

17

LLEIDA

4

307

30

1

200

17

340

3

4

MARESME

5

348

34

1

214

6

290

1

1

OSONA

2

159

13

1

116

11

161

-

3

PENEDÈS-GARRAF

4

149

12

2

140

9

213

-

1

TARRAGONA

5

398

23

-

298

14

363

1

2

TERRES DE L'EBRE

-

146

17

-

41

5

121

-

-

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

3

255

25

2

213

7

263

1

3

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

2

298

27

1

202

10

299

-

7

VALLÈS ORIENTAL

7

340

16

1

281

14

388

-

-

82

4.881

463

21

3.275

214

5.016

28

68

TOTAL
z

WWW.FCF.CAT

COORDINADOR
CLUB

DELEGACIONS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

COS TÈCNIC

15

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
COS TÈCNIC

AUXILIAR

ENCARREGAT DE
MATERIAL

ANOIA

1

9

52

8

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

2

13

84

BAIX LLOBREGAT

12

40

BARCELONA

55

GIRONA

TOTAL TÈCNICS

ANOIA

387

30

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

690

263

61

BAIX LLOBREGAT

2.126

79

352

108

BARCELONA

3.245

19

31

261

40

GIRONA

2.219

LLEIDA

4

15

107

30

LLEIDA

1.062

MARESME

3

20

138

34

MARESME

1.095

OSONA

6

11

89

25

OSONA

597

PENEDÈS-GARRAF

3

16

81

14

PENEDÈS-GARRAF

644

TARRAGONA

4

17

104

25

TARRAGONA

1.254

TERRES DE L'EBRE

-

16

43

8

TERRES DE L'EBRE

397

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

7

26

119

25

VALLÈS OCCIDENTAL
SABADELL

949

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

4

14

126

34

VALLÈS OCCIDENTAL
TERRASSA

1.024

VALLÈS ORIENTAL

3

19

192

32

VALLÈS ORIENTAL

1.293

123

326

2.011

474

TOTAL
Z

DELEGACIONS

TOTAL
Z

16.982
z
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AJUDANT SANITARI

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

ATS/FISIO

DELEGACIONS

16

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021

ENTRENADOR

SEGON
ENTRENADOR

MONITOR

SEGON MONITOR

ASPIRANT
MONITOR

DELEGAT

METGE

ANOIA

1

5

-

29

-

1

21

-

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

2

21

4

53

-

3

57

-

BAIX LLOBREGAT

11

77

5

256

14

16

191

-

BARCELONA

19

122

15

364

27

48

334

3

GIRONA

-

21

-

81

4

6

66

-

LLEIDA

1

36

2

114

1

11

67

-

MARESME

5

30

2

135

3

6

106

-

OSONA

-

3

-

17

1

5

21

-

PENEDÈS-GARRAF

-

4

-

34

3

1

18

-

TARRAGONA

1

30

3

101

1

13

76

-

TERRES DE L'EBRE

-

6

-

27

-

-

20

-

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

3

35

1

128

5

9

115

-

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

2

22

3

79

11

9

68

-

VALLÈS ORIENTAL

3

24

-

143

8

9

116

-

48

436

35

1.561

78

137

1.276

3

TOTAL
z
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COORDINADOR
CLUB

DELEGACIONS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

COS TÈCNIC FUTBOL SALA

17

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
COS TÈCNIC FUTBOL SALA

PREPARADOR
FÍSIC

ATS/FISIO

AUXILIAR

ENCARREGAT DE
MATERIAL

ANOIA

-

-

8

-

ANOIA

65

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

-

1

10

5

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

156

BAIX LLOBREGAT

1

1

19

12

BAIX LLOBREGAT

603

BARCELONA

1

8

38

19

BARCELONA

998

GIRONA

-

-

13

5

GIRONA

196

LLEIDA

-

-

4

11

LLEIDA

247

MARESME

-

1

12

8

MARESME

308

OSONA

-

-

5

1

OSONA

53

PENEDÈS-GARRAF

-

1

2

-

PENEDÈS-GARRAF

63

TARRAGONA

-

1

15

2

TARRAGONA

TERRES DE L'EBRE

-

-

2

-

TERRES DE L'EBRE

55

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

1

4

6

7

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

314

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

-

-

6

2

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

202

VALLÈS ORIENTAL

1

-

14

7

VALLÈS ORIENTAL

325

TOTAL

4

17

154

79

z

TOTAL
Z

TOTAL TÈCNICS

243

3.828
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DELEGACIONS
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DELEGACIONS

1

18

Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021

FUTBOLISTES FUTBOL I FUTBOL SALA

TÈCNICS FUTBOL I FUTBOL SALA

TOTAL FEDERATS

ANOIA

2.830

452

3.282

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

5.133

846

5.979

BAIX LLOBREGAT

17.950

2.729

20.679

BARCELONA

28.189

4.243

32.432

GIRONA

17.453

2.415

19.868

LLEIDA

9.453

1.309

10.762

MARESME

9.956

1.403

11.359

OSONA

4.318

650

4.968

PENEDÈS-GARRAF

4.678

707

5.385

TARRAGONA

11.733

1.497

13.230

TERRES DE L'EBRE

3.206

452

3.658

VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

8.576

1.263

9.839

VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA

8.645

1.226

9.871

VALLÈS ORIENTAL

10.458

1.618

12.076

142.578

20.810

163.388

TOTAL
z

Z
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DELEGACIONS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

TOTAL LLICÈNCIES DE FUTBOLISTES I TÈCNICS

19

1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
TOTAL CLUBS I EQUIPS
VALLÉS OCCIDENTAL
TERRASSA
595 EQUIPS
53 CLUBS

TEMPORADA
2020-2021

VALLÉS OCCIDENTAL
SABADELL
596 EQUIPS
51 CLUBS

VALLÉS ORIENTAL
735 EQUIPS
73 CLUBS

OSONA
270 EQUIPS
40 CLUBS

LLEIDA
668 EQUIPS
159 CLUBS

1.237

ANOIA
197 EQUIPS
27 CLUBS

MARESME
701 EQUIPS
61 CLUBS

BARCELONA
1883 EQUIPS
209 CLUBS

TERRES DE L'EBRE
200 EQUIPS
51 CLUBS

BAIX LLOBREGAT
1246 EQUIPS
101 CLUBS

CLUBS

TARRAGONA
790 EQUIPS
122 CLUBS

PENEDÈS-GARRAF
315 EQUIPS
53 CLUBS

WWW.FCF.CAT

EQUIPS

BAGES-BERGUEDÀCERDANYA
367 EQUIPS
56 CLUBS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

9.691

GIRONA
1128 EQUIPS
181 CLUBS

20

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 1 LLICÈNCIES TEMPORADA 2020-2021
HISTÒRIC

TEMPORADA 2010-2011
TEMPORADA 2011-2012
TEMPORADA 2012-2013
TEMPORADA 2013-2014
TEMPORADA 2014-2015
TEMPORADA 2015-2016
TEMPORADA 2016-2017
TEMPORADA 2017-2018
TEMPORADA 2018-2019

130.699
137.421
139.073
144.063
148.635
154.190
164.671
169.077
173.729
179.187
182.373

TEMPORADA 2019-2020
TEMPORADA 2020-2021

163.388

WWW.FCF.CAT

TEMPORADA 2009-2010

109.888

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

TEMPORADA 2008-2009

21

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 2 COMPETICIONS DELS CAMPIONATS DE LLIGA DE FUTBOL
COMPETICIONS CAMPIONATS DE LLIGA

COMPETICIONS ESTATALS

El FC Barcelona s’ha proclamat campió de la Copa

El FC Girona ha disputat el play-off d’ascens a la

El FC Barcelona “B” i el FC Andorra han disputat el

del Rei.

Primera divisió Estatal.

play-off d’ascens a la Segona divisió Estatal. Aquestes
dos equips, junt amb l’UE Llagostera, el C. Gimnàstic
de Tarragona i l’UE Cornellà, han assolit l’ascens a la

El CE Europa, el FC Terrassa i el FC Cerdanyola del

El FC Barcelona s’ha proclamat campió de la Primera

El FC Levante Las Planas ha assolit l’ascens a la

Vallès han assolit l’ascens a la Segona divisió RFEF.

divisió Femenina “Lliga Iberdrola”, de la Women’s

Segona divisió RFEF femenina.

Champions League, i de la Copa de La Reina.

WWW.FCF.CAT
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Primera divisió RFEF.

22

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 2 COMPETICIONS DELS CAMPIONATS DE LLIGA DE FUTBOL
COMPETICIONS CAMPIONATS DE LLIGA

COMPETICIONS ESTATALS

El FC Barcelona s’ha proclamat campió del Grup III
de la Divisió d’Honor Juvenil i del Grup 7è de la Lliga

CAMPIONATS DE CATALUNYA D’AFICIONATS

CAMPIONATS DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ

El CF Escola Esportiva Guineueta i el FC Ascó han

El CD Fontsanta-Fatjó ha assolit l’ascens a la Primera

assolit l’ascens a la Tercera divisió RFEF.

divisió Nacional femenina.

UE Sant Andreu, Diari Sport, Agència EFE i Felipe Gaitán.

L’UE Sant Andreu i l’UD Unificación Bellvitge han
assolit l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil.

A causa de la pandèmia COVID-19 no s’han pogut tancar encara les classificacions de les categories territorials,
ni s’han pogut celebrar els Campionat de Catalunya de les diferents categories.
(dades tancades a data 28/06/21).

WWW.FCF.CAT

*Les fotografies d’aquest apartat han estat cedides per: FC Barcelona, Gimnàstic de Tarragona, FC Levante Las Planas,
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Nacional Juvenil.

23

1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 3 COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES
ACTIVITATS
PLANTILLES PER CATEGORIA / FUNCIÓ

Categoria / Funció

Plantilla

Edat

Competicions àmbit estatal masculines

32 àrbitres
(inclòs 1 categoria FIFA i 1 VAR)

28,5 anys

(no inclosa 3ª divisió)

Primera Divisió Nacional femenina *

27,0 anys

746 àrbitres

24,1 anys

830 cursetistes

19,1 anys

Categoria "Situació Especial"

226 àrbitres

41,3 anys

Delegats de partit
Observadors federatius

106
26

------

TOTAL

1.966

------

Categories Futbol Base
(àrbitres en formació)

* també incloses a les respectives categories masculines

WWW.FCF.CAT

Competicions territorials

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

5 àrbitres
(incloses 2 categoria FIFA)

24

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 3 COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES
ACTIVITATS

EDAT

ANOIA

33

20,2

BAGES - BERGUEDÀ - CERDANYA

50

20,5

BAIX LLOBREGAT

191

21,2

BARCELONA

350

21,5

EMPORDÀ

25

20,0

GIRONA

128

21,9

LLEIDA

109

20,5

MARESME

79

20,1

OSONA

48

21,2

PENEDÈS - GARRAF

73

20,9

TARRAGONA

147

21,7

TERRES DE L'EBRE

46

22,0

VALLÈS OCCIDENTAL

164

20,7

VALLÈS ORIENTAL

80

21,4

1.523

21,2

TOTAL

* no inclosa ‘situació especial’

WWW.FCF.CAT

PLANTILLA ÀRBITRES *

DELEGACIÓ

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PLANTILLES PER DELEGACIONS TERRITORIALS

25

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 3 COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES
ACTIVITATS
ÀMBIT FORMACIÓ
CURSOS, CLÍNICS, XERRADES

NOUS ÀRBITRES

PARTICIPANTS
ANY 2020
1003 PREINSCRITS
415 PARTICIPANTS
270 APTES

DATA, ÀMBIT (SEU)

14 DELEGACIONS TERRITORIALS

709 ÀRBITRES
106 DELEGATS - INFORMADORS

OCTUBRE - NOVEMBRE
PLATAFORMA 'CLOUDLAB'

CLASSES DE FORMACIÓ CONTINUADA
(PRESENCIALS I "ON LINE")

ÀRBITRES OFICIALS I CURSETISTES

OCTUBRE - MAIG
14 DELEGACIONS TERRITORIALS

PROGRAMA ESPECÍFIC
SELECCIÓ ÀRBITRES FEMENINES

1A FASE: 14
2A FASE: 4

NOVEMBRE - JUNY
GLOBAL

PROGRAMA ESPECÍFIC
TALENTS 3A DIVISIÓ

FASE IA: 24
FASE IB: 12
FASE IC 6
FASE II: 4

OCTUBRE - JUNY
GLOBAL

709 ÀRBITRES
106 DELEGATS - INFORMADORS

OCTUBRE - GENER
PLATAFORMA 'CLOUDLAB'

PROGRAMA ESPECIAL
FORMACIÓ CONTINUADA
* ACTIVAT AMB MOTIU DE L'ATURADA COMPETICIONAL
PRESENTACIÓ 01
"CANVIS EN LES REGLES"
PRESENTACIÓ 02
"PROTECCIÓ DELS JUGADORS"
PRESENTACIÓ 03
"MANS"
PRESENTACIÓ 04
"FALTES TÀCTIQUES"
PRESENTACIÓ 05
"LLIÇÓ APRESA"
PRESENTACIÓ 06
"FORA DE JOC"

WWW.FCF.CAT

FORMACIÓ CONTINUADA
TRIVIA 2020-21_PRACTICA I
"CANVIS EN LES REGLES"
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ANY 2021
421 PREINSCRITS
400 PARTICIPANTS

26

1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 3 COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES
ACTIVITATS

PROVES FÍSIQUES

PROVES TÈCNIQUES

GLOBAL CTA

10 SESSIONS

10 SESSIONS

BARCELONA

20 SESSIONS

20 SESSIONS

GIRONA

4 SESSIONS

6 SESSIONS

LLEIDA

5 SESSIONS

7 SESSIONS

TARRAGONA

5 SESSIONS

5 SESSIONS

TOTAL

44 SESSIONS

47 SESSIONS

CATEGORIA
GLOBAL
3A DIVISIÓ I, 1A CATALANA, 2A DIV. NAC. FEM.

GLOBAL
ASSISTENTS 3A DIV. I 1A CAT.
BARCELONA
3A CATALANA

GIRONA
3A CATALANA
LLEIDA
3A CATALANA

TARRAGONA
3A CATALANA
GLOBAL
OBSERVADORS FEDERATIUS

TOTAL

INFORMES CLASSIFICATORIS
562
230
665
80
68
155
150

1.910

WWW.FCF.CAT

DELEGACIÓ

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

ÀMBIT AVALUACIÓ I SEGUIMENT

27

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 3 COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES
ACTIVITATS

DESIGNACIONS ÀRBITRES

DESIGNACIONS ASSISTENTS

3A DIVISIÓ, 1A CATALANA

715

1.430

COMPETICIONS TERRITORIALS: 2A-3A-4A CATALANA

7.059

115

CATEGORIES FUTBOL BASE

38.296

980

CATEGORIES FEMENÍ AMATEUR I BASE

3.424

372

COMPETICIONS FUTBOL BASE ESTATAL

360

720

AMISTOSOS

15.272

------

TOTAL

65.126

3.617

WWW.FCF.CAT
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ÀMBIT COMPETICIONAL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ACTUACIONS

MEMBRES DEL CTE

El Comitè Tècnic d’Entrenadors és un òrgan tècnic amb

Fèlix Gimeno i Garcés

Israel López Ferrer

normativa pròpia que depèn dels Estatuts i el Reglament

Director del CTE

Sotsdirector del CTE

los atenció i assistència en la regulació jurídica i contractual.

José Miguel Calle Echevarria

Jesús Esteban Borrero

Conjuntament amb la Direcció de l’Escola Catalana

Vocal

Vocal

del futbol en totes les disciplines, oferint i proporcionant

Julià Garcia Jené

Santi Juncosa Martorell

les formacions que es consideren necessàries tenint molt

Vocal - Delegació Barcelona

General de la Federació Catalana de Futbol. Agrupa els
Entrenadors/es degudament acreditats i afiliats, facilitant-

d’Entrenadors, vetllen per la formació i actualització
permanents, i contribueixen al foment i millora conceptual

Vocal - Delegació Tarragona

present la realitat del futbol català i les inquietuds dels seus

Monogràfics i Cursos d’Especialització.

Juanjo Rovira Berengué
Vocal - Delegació Terres de l’Ebre

Marc Alexandre Pinto Subirada
Vocal - Delegació Lleida

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

Àlex Avellaneda Lagar
Vocal - Delegació Girona

Óscar Perarnau Figueras
Vocal - Delegació Barcelona

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.

Agustín Vacas Alonso
Vocal - Delegació Barcelona

Albert Samsó Besora
Vocal

Sílvia Ferrer Garcia
Vocal

Sergi Garrido Amestoy
Vocal

WWW.FCF.CAT
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Entrenadors. La formació es presenta en diferents formats,
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
COMITÈ EN XIFRES

ENTRENADORS/ES D'EQUIPS MASCULINS
CENSATS

901

8.569

222

ENTRENADORS
CENSATS
CENSATS
ENTRENADORS/ES D'EQUIPS FEMENINS
CENSATS

1.732

HONORÍFICS
CENSATS

548

218

WWW.FCF.CAT

24.477
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27.110
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
COMITÈ EN XIFRES

ENTRENADORS
CENSATS

7.858

ENTRENADORS
AFILIATS

613
ENTRENADORES
CENSADES

6.947

CONTRACTATS

1.677

HONORÍFICS
CENSATS

423

ENTRENADORES
AFILIADES

409

CONTRACTADES

1

HONORÍFIQUES

WWW.FCF.CAT

20.138
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
COMITÈ EN XIFRES
FUTBOL SALA

1.789

ENTRENADORS
AFILIATS

288

CONTRACTATS

ENTRENADORS
CENSATS
CENSATS

134

131

ENTRENADORES
AFILIADESCEN

CONTRACTADESCEN

1.732

54

HONORÍFICS

-

HONORÍFIQUES
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ENTRENADORS
CENSATS

1.930
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4.339
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
FORMACIÓ
MONOGRÀFICS CTE
Monogràfics realitzats conjuntament amb l’Escola d’Entrenadors

(05/03/2021)

(28/04/2021)

"Anglès aplicat al futbol"

"Les situacions de joc i la seva aplicació pràctica"

Víctor Esteban

Dani Fernández

(12/03/2021)

(07/05/2021)

"Si emociona, funciona: impacta i inspira amb el teu missatge"

"Anglès aplicat al futbol"

(01/04/2021)

(26/05/2021)

"Sortida de Pilota"

"Les situacions de joc i la seva aplicació pràctica"

Gerard Berenguer

Dani Fernández

(16/04/2021)

(16/06/2021)

"El procés de planificació dels microcicles"

"El procés de planificació dels microcicles"

Gerard Roca

Gerard Rocaz

(23/04/2021)

(28/06/2021)

"Com treure la millor versió del teu equip"

"Creació de tasques d’entrenament"

Lorena Cos

Adrià Gabernet

WWW.FCF.CAT

Víctor Esteban
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Lorena Cos
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
FORMACIÓ
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN FUTBOL FEMENÍ

CURSOS DE COORDINADOR

Realitzat conjuntament amb l’Escola d’Entrenadors
de l’1 de febrer al 2 de maig de 2021.

Conjuntament amb l’Escola d’Entrenadors, s’han realitzat 5
Cursos de Coordinador:

Del 13 de juliol al 12 d’octubre de 2020.

Del 15 de febrer al 17 de maig de 2021.

Del 19 d’abril al 19 de juliol de 2021.

WWW.FCF.CAT

Del 14 de desembre de 2020 al 15 de març de 2021.
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Del 21 de setembre al 21 de desembre de 2020.

34

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
CICLE D’ENTRENADORS HISTÒRICS DEL FUTBOL CATALÀ

La Federació Catalana de Futbol va iniciar, el dimarts
21 d’abril de 2020, en ple confinament per la pandèmia

CAPÍTOL 1

de la Covid-19, un cicle dedicat als entrenadors històrics
del futbol català, amb un total de vuit capítols, posant la

El tribut se centra en la figura de sis entrenadors

mirada en el record de tècnics referents de casa nostra. En

nascuts durant la primera meitat del segle XX, amb

una iniciativa conjunta del Comitè Tècnic d’Entrenadors, i

un ampli bagatge a les banquetes de tot Catalunya

amb la col·laboració del membre de l’òrgan i representant

i predecessors del futbol modern. Ells són: Domingo

a Barcelona, Julià Garcia, l’FCF ha documentat la trajectòria

Balmanya, Jaume Olivé, Francesc Ricart, Xavi Agustí,

de tècnics que han marcat una època en alguns dels equips

Manolo Buján i Nitus Granados.

d’arreu del territori per on han passat.

Xavier Agustí

WWW.FCF.CAT
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En cada capítol hi trobem els següents entrenadors:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
CICLE D’ENTRENADORS HISTÒRICS DEL FUTBOL CATALÀ

CAPÍTOL 2
Centrat en sis entrenadors nascuts, novament, al
llarg de la primera meitat del segle XX, amb una
àmplia experiència com a tècnics en totes les
categories, des de Primera Divisió fins a la territorial,
entre les dècades dels seixanta i els noranta. Són:
Josep Juncosa, Lluís Aloy, Pep Rovira, Waldo Ramos,

Jordi Gonzalvo

CAPÍTOL 3
Centrat en sis entrenadors nascuts al llarg de la
primera meitat del segle XX. Són: Joan Escoda,
Roberto Puerto, Antonio Linares, Lluís Pujol, Jordi
Gonzalvo i Ferran Manresa.

Waldo Ramos

WWW.FCF.CAT
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Martí Alavedra i Juanjo Díaz.

36

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 4 COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
CICLE D’ENTRENADORS HISTÒRICS DEL FUTBOL CATALÀ

CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 5

Centrat en sis entrenadors nascuts al llarg de la

Centrat en quatre entrenadors nascuts fins a la

primera meitat del segle XX. Són: Salvador Artigas,

dècada dels cinquanta del segle XX, com són Vicenç

Josep Otero, Pepe Mauri, Joan Martínez Vilaseca,

Sasot, Antoni Argilés, Ignasi Rojas i Carles Anglès.

Jaume Sabaté i Toni Llebaria.

CAPÍTOL 6
Centrat en quatre entrenadors nascuts fins a la
dècada dels quaranta del segle XX. Ells són: Miquel

Centrat en quatre entrenadors nascuts fins a la
dècada dels quaranta del segle XX, com ara Josep
Seguer, Pepe Pinto, Antonio Lagunas i Fernando
García Ramos.

CAPÍTOL 8
centrat en quatre entrenadors nascuts fins a la
dècada dels cinquanta del segle XX. Ells són: Vicenç
Dauder, Arcadi Prat, Roberto Álvarez i Paco Martínez
Toni Llebreria

Bonachera.

WWW.FCF.CAT
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

Bertral, José Luis Guerra, Alfons Muñoz i Pere Bonell.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
ACTUACIONS

Organització de tota la formació dels entrenadors a través dels cursos de
Llicència UEFA.
Organització dels cursos de coordinador.

FORMACIÓ

L’Escola Catalana 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

Organització conjuntament amb el Comitè d’Entrenadors del Dia de l’Entrenador
(suspès en època Covid).

Participació en els grups d’estudi SGS de UEFA.
Implantació del Nou Pla d’Estudis UEFA (diploma i llicència).
Jornades de Formació de Formadors.
Programes de formació a l’estranger.

WWW.FCF.CAT

Jornades i presentacions dels Projectes de Coordinador.
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Proves presencials dels cursos UEFA C semi presencials i els tribunals dels cursos de
coordinador.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
OFERTA FORMATIVA ESCOLA ENTRENADORS 2020-2021

Curs d’Entrenador UEFA C semi presencial.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en l’Especialitat de Futbol.

Curs d’Entrenador Llicència UEFA B.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en l’Especialitat de F. Sala.

Curs d’Entrenador Llicència UEFA A.

Cicle Formatiu Grau Superior de Tècnic Esportiu en l’Especialitat de Futbol.

Curs Professional d’Entrenador de Futbol.

Cicle Formatiu Grau Superior de Tècnic Esportiu en l’Especialitat de F. Sala.

Curs d’Entrenador Especialista en Futbol Platja Nacional B (Títol RFEF).
Curs d’Especialista en l’Entrenament de Porters de Futbol Nacional C (Títol RFEF).
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CURSOS FEDERATIUS D’ENTRENADORS
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Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
DADES DELS CURSOS FEDERATIUS ORGANITZATS PER L’ESCOLA D’ENTRENADORS LA TEMPORADA 2020-2021

CURS

UEFA C SEMI PRESENCIAL

CURS

LLICÈNCIA UEFA B (1R NIVELL)

NOMBRE TOTAL CURSOS

5

NOMBRE TOTAL CURSOS

8

PERÍODE

ALUMNES

SEU DEL CURS

INTENSIU NADAL (15/12/2020 AL 15/06/2021)

131

SEGON TRIMESTRE (19/01/2021 AL 19/07/2021)

55

TERCER TRIMESTRE (06/04/2021 AL 13/06/2021)

115

INTENSIU ESTIU (29/06/2021 AL 22/08/2021)

11*

TOTAL ALUMNES

TORREFARRERA

416*

* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.

DELEGACIÓ DE LLEIDA

17

GRANOLLERS FCF

DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL

15

BARCELONA FCF

DELEGACIÓ DEL BARCELONÈS

13

TORREFARRERA ESTIU

DELEGACIÓ DE LLEIDA

1*

MANRESA FCF ESTIU

DELEGACIÓ DEL BAGES

0*

BARCELONA FCF ESTIU MATÍ

DELEGACIÓ BARCELONÈS

4*

GIRONA FCF ESTIU

DELEGACIÓ DE GIRONA

4*

BARCELONA FCF ESTIU TARDA

DELEGACIÓ DEL BARCELONÈS

2*

TOTAL ALUMNES

56*

* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.

CURS

LLICÈNCIA UEFA A (2N NIVELL)

NOMBRE TOTAL CURSOS

6

SEU DEL CURS

DELEGACIÓ

CURS

ALUMNES

MANRESA FCF

DELEGACIÓ DEL BAGES

13

GIRONA FCF

DELEGACIÓ DE GIRONA

10

BARCELONA FCF

DELEGACIÓ BARCELONÈS

19

CORNELLÀ FCF

DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT

9

CORNELLÀ FCF ESTIU MATÍ

DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT

1*

CORNELLÀ FCF ESTIU TARDA

DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT

2*

TOTAL ALUMNES
* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.

54*

3r NIVELL ENTRENADOR POFESSIONAL
(requisit per a l’obtenció UEFA PRO)

NOMBRE TOTAL CURSOS
SEU DEL CURS
GRANOLLERS FCF ESTIU

1
DELEGACIÓ
DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL

TOTAL ALUMNES
* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.

ALUMNES
45*
45*

WWW.FCF.CAT

104

ALUMNES
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PRIMER TRIMESTRE (15/09/2020 AL 15/03/2021)

DELEGACIÓ

40

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS

i amb nombrosos centres privats, l’Escola Catalana
d’Entrenadors de l'FCF ha intervingut en l’organització

CURS

1r NIVELL ACADÈMIC

NOMBRE TOTAL CURSOS

13
DEMARCACIÓ

CURSOS

ALUMNES

acadèmiques dels cicles formatius de règim especial de

INS ESPORT BCN

BARCELONA

1

25

futbol, en els seus dos graus, mitjà i superior. Aquest conveni

IES CAR SANT CUGAT

SANT CUGAT DEL VALLÉS

2

41

s’ha dut a terme en els centres descrits a continuació.

IES MILÀ I FONTANALS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

1

20

i realització de la part específica de les formacions

CENTRE

IES ALEXANDRE SATORRAS

MATARÓ

1

25

IES FERRAN TALLADA

BARCELONA

1

10

IES VIC

VIC

1

16

IES PERE ALSIUS

BANYOLES

1

16

IES ROCAGROSSA

LLORET DE MAR

1

19

ES JOAN ORÓ

LLEIDA

1

21

EFTE LA CAPARRELLA

LLEIDA

1

9

INSTITUT TEC. AMPOSTA

AMPOSTA

1

10

IES CAL·LIPOLIS

TARRAGONA

1

24

TOTAL ALUMNES

236

WWW.FCF.CAT
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ACTUACIONS EN ELS CICLES FORMATIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN L’ESPECIALITAT DE FUTBOL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS

2N NIVELL ACADÈMIC

NOMBRE TOTAL CURSOS

10

CURSOS

ALUMNES

INS ESPORT BCN

CENTRE

BARCELONA

DEMARCACIÓ

1

17

IES VIC

VIC

1

10

IES CAR SANT CUGAT

SANT CUGAT DEL VALLÉS

1

21

IES MILÀ I FONTANALS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

1

11

IES ALEXANDRE SATORRAS

MATARÓ

1

25

IES ROCAGROSSA

LLORET DE MAR

1

14

IES PERE ALSIUS

BANYOLES

1

17

IES JOAN ORÓ

LLEIDA

1

16

EFTE LA CAPARRELLA

LLEIDA

1

10

IES CAL·LÍPOLIS

TARRAGONA

1

24

TOTAL ALUMNES

165

CURS

3r NIVELL ACADÈMIC

NOMBRE TOTAL CURSOS

2

CENTRE

DEMARCACIÓ

ALUMNES

IES CAR SANT CUGAT

SANT CUGAT DEL VALLÉS

15

IES PERE ALSIUS

BANYOLES

10

TOTAL ALUMNES

25

WWW.FCF.CAT
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ACTUACIONS EN ELS CICLES FORMATIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN L’ESPECIALITAT DE FUTBOL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
FORMACIÓ CONJUNTA AMB EL CTE

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
CURSOS

ALUMNES

ENTRENADOR DE PORTERS

TIPOLOGIA

1

12

CURSOS COORDINADOR

5

104*

MONOGRÀFICS

12

122*

CURS FUTBOL FEMENÍ

1

TOTAL ALUMNES

23
261

WWW.FCF.CAT
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* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
DADES GLOBALS DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021
CURS ACADÈMIC 2020-2021

En base a la modalitat principal del Futbol i a les diferents

CURSOS

ALUMNES

disciplines que regula l’FCF, com són el Futbol Sala i

CURSOS UEFA C SEMI PRESENCIAL

5

416*

el Futbol Platja, i totes aquelles actuacions derivades

LLICÈNCIA UEFA B

8

56*

de la pròpia activitat organitzativa, l’Escola Catalana

LLICÈNCIA UEFA A

6

54*

d’Entrenadors actua com a fil conductor per tal de regular

CURS PROFESSIONAL D’ENTRENADOR

1

45*

un pla de formació que reculli tots aquests àmbits.

CURS 1r NIVELL ACADÈMIC

13

236

CURS 2n NIVELL ACADÈMIC

10

165

GRAU SUPERIOR 3r NIVELL ACADÈMIC

2

25

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 com per les
pròpies delegacions, es deriven les següents dades totals:

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

19

261

TOTALS

64

1258

EVOLUCIÓ CURSOS I ALUMNES ESCOLA ENTRENADORS
CURSOS

NÚMERO TOTAL DE CURSOS

NÚMERO TOTAL D’ALUMNES

64

1258
ALUMNES

2020-2021

64

2020-2021

1.258

2019-2020

60

2019-2020

1.517

2018-2019

92

2018-2019

2.388

2017-2018

91

2017-2018

2.373

2016-2017

113

2016-2017

3.061

2015-2016

119

2015-2016

3.569

2014-2015*

123

2014-2015*

3.387

2013-2014

207

2013-2014

5.513

2012-2013

132

2012-2013

3.688

2011-2012

102

2011-2012

2.487

2010-2011

92

2010-2011

2.086

*La diferència amb la 13-14 és pels cursos a Delegats

*La diferència amb la 13-14 és pels cursos a Delegats

WWW.FCF.CAT

NÚMEROS GLOBALS 2020-2021
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* Inscripció al curs oberta. Dades del 5 de maig.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 5 ESCOLA D'ENTRENADORS
NOUS PROJECTES FORMATIUS

Implantar el curs de COACHING ESPORTIU.
Manual de Delegats.
Implantació del curs d’Anàlisi Tàctic i Scouting.
Actualització de la pàgina web de Formació.

Realitzar projectes de formació amb Federacions Internacionals.

WWW.FCF.CAT

Iniciar a gestionar la formació per a directius.
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Consolidació a la Nova Plataforma de Formació de la RFEF.

45

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 6 PORTAL DEL FEDERAT
LLICÈNCIES

ACTUACIONS

DEL 4 D’AGOST AL 28 DE DE MARÇ DEL 2021

3.461

2.755

CORREUS
ELECTRÒNICS A
L’ADMINISTRADOR

ACTIVES

4.347
142.790

FEDERATS

CORREUS
ELECTRÒNICS
EXTERNS

38.070

PETICIONS
D’ACTUALITZACIÓ
DE FOTOGRAFIA
TRAMITADES

30.200

CORREUS
ENVIATS PER
RECUPERACIÓ
DE CLAUS

6.274

16.304

ACTUACIONS
SOBRE SOL·LICITUDS
D’ACTUALITZACIÓ
DE DADES
PERSONALS

CANVIS
D’IDENTIFICADORS
(DNI, NIE, M0 I E0)

WWW.FCF.CAT

145.760

TRUCADES
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(DATA D’INICI DE TOTES LES COMPETICIONS)
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL

La Fundació Catalana de Futbol és una entitat sense ànim de lucre que
centra tots els seus esforços per poder ajudar els més vulnerables a través
del futbol.
Tots els seus programes i col·laboracions solidàries tenen com a objectiu
afavorir la igualtat d’oportunitats tot promovent l’accés al futbol a tots
aquells col·lectius que tenen dificultats per accedir-hi.
En aquest sentit, la Fundació Catalana de Futbol s’ha convertit en la branca
social de la Federació Catalana de Futbol de la qual rep tot el seu suport per
portar a terme la seva tasca solidària i benèfica.
Malauradament durant aquesta temporada 2020-2021, la Covid-19 ha
dificultat portar a terme alguns dels projectes consolidats de la Fundació.
No obstant, se n’han creat d’altres de nous per tal que des del món del
WWW.FCF.CAT

encara més per la pandèmia.
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futbol federat es segueixi ajudant als col·lectius més vulnerables castigats
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
“JO SÓC FUTBOLISTA”: CAMPANYA DE DONACIÓ D’OLI D’OLIVA PER A CREU ROJA CATALUNYA

Aquesta temporada 2020-2021, les restriccions per la Covid-19 no han permès organitzar una de les activitats destacades de la Fundació Catalana de Futbol com són
els Premis Solidaris de la Fundació.
Donat que la pandèmia ha provocat que s’hagin incrementat el número de famílies vulnerables, la Fundació Catalana de Futbol va veure oportú que la partida
econòmica destinada a aquest programa es revertís en un altre projecte social. En aquest sentit, el Patronat va decidir portar a terme una donació d’oli d’oliva: un dels
productes de primera necessitat més demandats per les entitats socials i els seus beneficiaris, però que pel seu preu elevat no es reben prou donacions.
“Jo sóc futbolista contra la pobresa” va fer possible la donació de 4.327 litres d’oli d’oliva extra verge al programa “Pla Creu Roja Respon Enfront del Coronavirus”. Un
pla on des del mes de març del 2020 (inici de la pandèmia) Creu Roja Catalunya ha atès a 650.000 persones en risc d’exclusió social.
La donació va tenir lloc el passat 25 de maig de 2021 a Sant Martí de Tous (Anoia) on Creu Roja Catalunya té la seva Plataforma Logística Humanitària. La Unió Esportiva

contra la pobresa

Campanya de donació d'oli d'oliva de

A beneﬁci de
Amb la col·laboració de:

WWW.FCF.CAT

jo sóc
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Tous, club de la població, va ser testimoni d’excepció d’aquest acte benèfic ja que el donatiu es va fer efectiu al camp municipal de la UE Tous.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL

La Fundació Catalana de Futbol col·labora de manera habitual amb La

Des de fa 4 temporades, la Fundació porta a terme el Campus Solidari

Marató de TV3. Aquest any, però, la col·laboració es feia indispensable tenint

d’Estiu. Un campus de futbol impulsat per la Fundació Catalana de Futbol

en compte que tot el món està vivint un dels moments més difícils i incerts

per a infants d’entre 6 i 13 anys i que pertanyen al programa de pobresa

dels darrers temps provocat per la pandèmia del coronavirus SARS-coV2.

infantil de Creu Roja. L’objectiu principal d’aquest campus és que durant

En aquesta situació d'excepcionalitat sanitària, i davant de la necessitat

les dues setmanes que dura el campus, aquests infants tinguin garantits

d'avançar en la recerca de la Covid-19, el Patronat de la Fundació Catalana

un mínim de tres àpats diaris. Tot això mentre es gaudeix de la pràctica

de Futbol va decidir augmentar de manera excepcional el seu donatiu a

del futbol. Aquesta temporada, el Campus Solidari d’Estiu de la Fundació

La Marató de TV3 contra la Covid-19 per tal d’avançar i accelerar la seva

Catalana de Futbol tindrà lloc del 28 de juny al 9 de juliol de 2021 al camp

investigació. I és que cada granet de sorra, suma.

municipal de Rocafonda a Mataró.

4t
CAMPUS
SOLIDARI
DE
FUTBOL
del 28 de juny al 9 de juliol de 2021
Mataró

WWW.FCF.CAT

CAMPUS SOLIDARI D’ESTIU DE
LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
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DONATIU LA MARATÓ DE TV3
CONTRA LA COVID-19
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
BEQUES “FUTBOL PER TOTHOM”
CATEGORIES I JUGADORS/ES BECATS LA T.20-21

d’exclusió social hagin pogut accedir a jugar a futbol federat.
Per fer-ho possible la Fundació compte amb l’ajuda de clubs, Serveis
Socials, DGAIA i entitats socials. Una col·laboració que permet detectar
aquells jugadors i jugadores en situació de risc d’exclusió social. Sobretot
aquesta temporada on s’ha incrementat el número de famílies vulnerables
a conseqüència de la pandèmia.
“Futbol per Tothom” subvenciona el 100% de les quotes de la Mutualitat de
Futbolistes i l’afiliació al Portal del Federat. Un programa on la Fundació
Catalana de Futbol fa possible que jugadors i jugadores amb pocs recursos
econòmics puguin jugar a futbol amb igualtat d’oportunitats.

ALEVÍ
ALEVÍ SALA

49
1

ALTRES

15

BENJAMÍ

21

BENJAMÍ FEMENÍ
CADET
CADET SALA
INFANTIL

1
29
7
54

INFANTIL FEMENÍ

5

INFANTIL SALA

1

INFANTIL SALA FEMENÍ

1

JUVENIL

17

JUVENIL FEMENÍ

5

JUVENIL SALA

7

PREBENJAMÍ

8

WWW.FCF.CAT

de Futbol ha fet possible que aquesta temporada 221 infants en risc
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Gràcies al programa de beques “Futbol per Tothom”, la Fundació Catalana
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ALTRES COL·LABORACIONS DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMB ENTITATS SOCIALS CATALANES
ALCANTARA FAMILY FOUNDATION
Durant la temporada 2020-2021, la Fundació Catalana de Futbol ha signat

L’Alcantara Family Foundation és una fundació formada pels jugadors de

diferents convenis de col·laboració amb entitats socials que treballen per a

futbol Thiago i Rafinha així com la resta de membres de la família Alcantara.

la inclusió social de col·lectius amb gran fragilitat social.

L’objectiu d’aquesta entitat és promoure i desenvolupar projectes per tal
de fomentar el desenvolupament personal i potenciar la inclusió social de

Aquests són només alguns exemples de col·laboració on la Fundació

persones en situació de vulnerabilitat a través de l’esport.

Catalana de Futbol ha ajudat a portar a terme activitats específiques de
Gràcies al conveni de col·laboració que va signar la Fundació Catalana de
Futbol amb l’Alcantara Family Foundation, nois i noies de l’activitat de
futbol sala que gestiona aquesta fundació van poder gaudir d’una xerrada
del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’FCF així com una sessió de

L’objectiu de l’Alcantara Family Foundation és que els infants que
participen en aquestes activitats, puguin tenir un incentiu per formar-se
com a àrbitres i entrenadors titulats i trobar així una sortida laboral a través
del futbol sala.

WWW.FCF.CAT

tecnificació de Futbol Sala.
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futbol en persones vulnerables:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
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5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ALTRES COL·LABORACIONS DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMB ENTITATS SOCIALS CATALANES

LA FUNDACIÓ AMB LA UD ST. MONTSERRATINA AL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE CLUBS DE FUTBOL PER AMPUTATS
L’equip d’amputats de la Unión Deportiva Sector Montserratina va
participar els dies 24 i 25 d’abril al Campionat d’Espanya de Clubs de Futbol
per a Amputats

2021. Un torneig organitzat per l’FEDDF (Federación

Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física) i que va tenir
lloc al camps de futbol Ernesto Cotorruelo de Madrid. La Fundació Catalana
de Futbol va col·laborar amb l’equip d’amputats de la UD St. Montserratina
per tal de fer efectiva la seva participació a Madrid. Tot i no guanyar,
l’experiència de participar en un campionat d’aquestes característiques, ja
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va valdre la pena.
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5. 7 FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
ALTRES COL·LABORACIONS DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMB ENTITATS SOCIALS CATALANES

LLIGA WE LEAGUE 7 DE FUTBOL ADAPTAT
Aquest 2020-2021 és la segona temporada que la Fundació Catalana de Futbol col·labora amb la Fundació
Esportiva d’Arenys de Mar (Fedamar) en el desenvolupament de la lliga We League 7 de Futbol 7 per a persones
amb altres capacitats. Una lliga de competició quinzenal i que a través de la signatura d’un conveni amb l’FCF
és lliga adherida de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta adhesió els permet comptar amb arbitratges
federats al CTA que estan subvencionats per la Fundació Catalana de Futbol. Per la seva banda, l’FCF col·labora

Durant l’any 2020 i bona part del 2021, la Fundació Catalana de
Futbol ha vist reduïdes les seves activitats i iniciatives solidàries a
causa de les restriccions sanitàries marcades per la Covid-19 així
com també de la reducció de les donacions que rep de diferents
entitats i empreses. No obstant, la Fundació ha continuat fent
possible la seva tasca social durant aquesta temporada ajudant
als col·lectius més vulnerables a través de l’esport que estimem:
el futbol.
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amb la donació de pilotes federatives per cada equip participant.
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5. 8 COMITÈS DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA
RESUM ACTIVITAT COMITÈS DISCIPLINARIS

Els Comitès disciplinaries en l’àmbit de l’FCF s’estructuren de la següent manera:

DE PRIMERA INSTÀNCIA:
Comitè de Competició de Tarragona.

nacional

nacional de futbol sala

Jutge Únic de Competició Territorial de Futbol Sala de Tarragona.
Comitè de Competició de Terres de l’Ebre.

juristes i 15 secretaris.
Els

Comitès

les

incidències

de

Primera
que

Instància

s’esdevenen

revisen
en

els

aproximadament 5.000 partits de futbol que se
celebren setmanalment, de resultes de les quals

Comitè de Competició de Primera, Segona i Tercera Catalanes.
Comitè de Disciplina Arbitral de Futbol i de Futbol Sala.

s’han tramitat més de 48.000 accions disciplinàries.
La majoria d’aquestes accions disciplinàries són de

Comitè de Competició de Quarta Catalana.

caràcter lleu (37.000), tot i que també s’han de jutjar

Comitè de Competició de Futbol Base i Femení.

DE SEGONA INSTÀNCIA:

Comitè de Competició de Futbol Sala.

Comitè d’Apel·lació.

infraccions de caràcter greu i molt greu (més de
400 accions).

Per part del Comitè de Disciplina Arbitral s’han
Comitè de Competició de Futbol Territorial de Girona.

tramitat 70 expedients.

Comitè de Competició de Futbol Base i Femení de Girona.

Per part del Comitè d’Apel·lació s’han tramitat 212
recursos, amb una estimació aproximada del 20%,

Comitè de Competició de Lleida.
Jutge Únic de Competició Territorial de Futbol Sala de Lleida.

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 11 expedients.
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Jutge Únic de Competició de Tercera divisió estatal i juvenil
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMISSIÓ ÈTICA ESPORTIVA I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de quatre subcomissions: Subcomissió d’Ètica
Esportiva, Subcomissió de Lluita contra la Violència, Subcomissió de Xarxes Socials i Subcomissió d’Integritat.

Subcomissió

Fins al mes de maig, la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF ha tramitat un total de 32

XARXES SOCIALS

expedients.
Segons la seva naturalesa, aquests expedients es distribueixen de la següent forma:

14%
dels expedients

ANTIVIOLÈNCIA

20%
dels expedients
tramitats.

Subcomissió
ÈTICA

66%
dels expedients
tramitats.
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tramitats.
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMISSIÓ ÈTICA ESPORTIVA I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

SUBCOMISSIÓ D’INTEGRITAT
Durant la temporada 2020-2021, ha continuat la col·laboració entre la RFEF
i l’FCF en matèria d'integritat i s'han realitzat diverses accions formatives en
aquest sentit. L'objectiu d'aquestes actuacions és proporcionar informació
i formació en matèria d'integritat a tots els clubs catalans participants
en les competicions Lliga Reto Iberdrola i Segona Divisió ‘B’, millorant el
seu coneixement dels comportaments prohibits en matèria d'apostes i
tripijocs de partits, les conseqüències de la participació en els mateixos i
els canals o mitjans de denúncia posats a disposició de tot el futbol. Dins
d'aquests clubs, la sessió d'Integritat s'ha dirigit a jugadors i jugadores, cos
tècnic, directius i empleats i s'ha desenvolupat a les instal·lacions dels clubs
WWW.FCF.CAT
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implicats.
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMISSIÓ ÈTICA ESPORTIVA I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

REUNIONS I ALTRES DADES DE LA CEEiLLcV
Durant la temporada 2020-2021, la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la

14 de desembre del 2020. Presencial.
• Nova composició i noves formes de gestió i funcionament de la Comissió.
• Anàlisi d’expedients de les diverses subcomissions.
• Debat sobre les peticions de cancel·lació de llicència dels menors d’edat
abans de la seva finalització.
• Difusió de les activitats de la Comissió: formació i Newsletter.

•

1 de febrer del 2021. Telemàtica.
• Valoració dels efectes de la suspensió de les competicions per la
pandèmia.
• Anàlisi dels expedients de les diverses subcomissions.
• Denuncies sobre manifestacions en xarxes socials.
• Difusió de les activitats de la Comissió: web FCF.
• Planificació de possibles accions formatives.

•

15 de març del 2021. Telemàtica
• Valoració de la represa de les competicions.
• Anàlisi dels expedients de les diverses subcomissions.
• Actuacions de la Subcomissió d’Integritat: vídeo sobre les apostes
esportives.
• Comentari sobre els articles publicats al nº2 de la Newsletter.
• Contingut de les accions Formatives/Informatives relacionades amb
l’ètica esportiva.

•

28 de juny del 2021. Telemàtica
• Valoració final de temporada.
• Anàlisi dels expedients de les diverses subcomissions.
• Ponència sobre futbol amateur lliure de racisme i de promoció de la
integritat.
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Violència ha portat a terme 3 reunions plenàries.
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMISSIÓ DE FORMACIÓ

La primera acció formativa per a tots els Comitès de Competició i
Disciplina Esportiva de l’FCF corresponent a la temporada 2019-2020 va ser
desenvolupada el 7 de novembre de 2019.
Les següents jornades previstes durant l'esmentada temporada van haver
de ser suspeses com a conseqüència de l'estat d'alarma.
S'ha facilitat a tots els membres dels Comitès jurisdiccionals i Comissions
tres edicions de la revista interna formativa i informativa de l'Àrea de

NEWSLETTER Nº2
- Febrer 2021 –

Compliment Normatiu (newsletters de novembre 2019, febrer 2020 i juny
2021). El seu contingut comprèn aspectes teòrics i pràctics sobre disciplina
esportiva, comentaris sobre resolucions d'altres òrgans disciplinaris
federatius de la RFEF o d'òrgans administratius, com el Tribunal Català de

aquesta documentació amb diversos articles doctrinals sobre ètica
esportiva, lluita contra la violència, mediació i arbitratge, responsabilitat
civil en l'esport, tramitació de llicències i el Portal del Federat i Compliance.

COMITÈS JURISDICCIONALS
I
COMISSIONS FCF

(Temporada 2020-2021)
1
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l'Esport (TCE) en l'àmbit català o del Tribunal Administrativo del Deporte
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMISSIÓ MEDIACIÓ I ARBITRATGE

EXPEDIENTS DE MEDIACIÓ
EXPEDIENTS TRAMITATS A MEDIACIÓ DESGLOSSATS
La Comissió de Mediació i Arbitratge ha tramitat diverses sol·licituds de

SEGONS LA CATEGORIA DELS SOL·LICITANTS:

mediació esportiva durant la temporada 2020-2021.

En el cas de menors són els seus representants legals qui
formulen la petició.

En el 54% dels casos s’ha aconseguit la resolució del conflicte. Fins ara, totes
les mediacions realitzades a l’FCF han assolit acords entre les parts.

Femení

En el 46% de les sol·licituds restants no s’ha pogut arribar a una solució, ja

46 %

que en totes elles la part a la qual es convidava a participar en la mediació

Aleví

no ha donat cap resposta o s’ha negat expressament a participar en el
procés de mediació.

LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE
DESGLOSSATS PER CONCEPTE

Tema

Cadet

Petició baixa

8%

federativa

62 %

Juvenil

esportiu

23 %

23 %
Tema
econòmic

15 %

Benjamí
Infantil
Amateur

0%
0%
0%
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5. 9 ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU
COMITÈ JURISDICCIONAL

RESUM D’ACTIVITATS DEL COMITÈ JURISDICCIONAL DURANT LA

RECLAMANTS (PER CATEGORIES)

TEMPORADA 2020-2021.

En el cas de menors són els seus representants
legals qui formulen la petició.

FEMENÍ CADET

6%

BENJAMÍ

22

16 %

JUVENIL

ALVEÍ

48 %

d’un jugador estranger, que ha estat rebutjada pel Departament de
Llicències de l’FCF per no complir amb els requisits normatius. Els 18
expedients restants han tingut, com a motiu de la seva reclamació, la
petició de cancel·lació de la llicència, el que significa quasi bé el total de

INFANTIL

10 %

CADET

10 %

les mateixes.

RESOLUCIONS COMITÈ JURISDICCIONAL

ARXIVAR/ARRIBEN
ACORD

14 %

ESTIMAR

DESESTIMAR

SOL·LICITUD

SOL·LICITUD

7%

79 %
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5. 10 CAMPANYES FCF

Des de la temporada 2012-2013, la Federació Catalana de Futbol ha impulsat
una sèrie de campanyes per tal d’erradicar comportaments incívics o
violents als terrenys de joc i fomentar valors positius vinculats a la pròpia
pràctica esportiva:

2012

2013

2014

2015

Per molt que els valors de totes aquestes campanyes se segueixen
impulsant i promovent al llarg del temps, durant la temporada 2020-2021
podem parlar de la implantació i desenvolupament de les següents:

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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5. 10 CAMPANYES FCF
#ORGULLOSA

El projecte, engegat la temporada 2017-2018, va néixer

Les conclusions del projecte #ORGULLOSA amb l’INEFC

amb l’objectiu de potenciar el futbol i futbol sala femení

La Federació Catalana de Futbol i l’Institut Nacional

d’aquest programa d’activitats, que es va complementar

d’Educació Física de Catalunya (INEFC), han dut a terme de

amb una prova pilot a set instituts de secundària repartits

manera conjunta un projecte anomenat ‘#ORGULLOSA.

per tot el territori català.

Futbol per a la igualtat’, emmarcat dins de l’eix de

El mes d’octubre de 2020 es va celebrar l’acte de cloenda

“formació” de la campanya #ORGULLOSA.

d’aquest projecte, moment en el que l’FCF i l’INEFC van fer

El projecte consisteix en una proposta educativa dirigida a

entrega del programa al departament de Presidència i al

estudiants de secundària que pretén fomentar la igualtat

d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

- Ajuts econòmics.
- Accessibilitat en l’organització de diferents activitats que
ajudin a les noies a iniciar-se en el món del futbol.
- Visibilitat, amb la creació d’un departament exclusiu a
l’FCF que vetlla pel bon funcionament del futbol femení.

entre nois i noies en l’esport, i contribuir a la construcció
d’un model educatiu basat en la cooperació, el respecte i la
capacitat crítica, amb el futbol i el futbol sala femení com
a eixos conductors.
Ambdues institucions han finalitzat el desenvolupament

D'esquerra a dreta: Sra. Núria Cuenca, exSecretària General d'Educació;
Dr. Eduard Inglés, Director INEFC; Hble. Sra. Meritxell Budó, exConsellera de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Sr. Joan Soteras, President de
l'FCF; i Sr. Gerard Figueras, exSecretari General de l'Esport i l'Activitat Física.

WWW.FCF.CAT

- Formació.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

català a través de quatre eixos principals:
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5. 10 CAMPANYES FCF
#ORGULLOSA

#ORGULLOSA - Temporada 2021-2022
Està previst que la línia d’ajuts econòmics vinculats amb la campanya

AJUTS ECONÒMICS AL CLUB

se segueixi mantenint durant la temporada 2021-2022 per a totes les
CATEGORIES TERRITORIALS DE FEMENÍ BASE DE FUTBOL I FUTBOL SALA
que compleixin els requisits contemplats en la circular 54 de l’FCF.

Devolució íntegra de la quota d’equip.
Devolució d’un 15% addicional dels rebuts arbitrals.
Ajut de 150€ per a cada equip de femení base.
Ajuts als desplaçaments (0,27€ per quilòmetre).

AJUTS ECONÒMICS A LA FEDERADA ( ja aplicat a les quotes cobrades)
Bonificació en les quotes de mutualitat de les jugadores de futbol femení base:
38€ a juvenil i cadet, 20€ a infantil i 8€ a aleví.
Bonificació en les quotes de mutualitat de les jugadores de futbol sala femení base:
22€ a juvenil, 8€ a cadet i 6€ a infantil i aleví.

WWW.FCF.CAT

següents ajuts econòmics per a les categories anteriorment citades:
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En aquest sentit, la Comissió Econòmica i Executiva de l’FCF ha aprovat els
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5. 10 CAMPANYES FCF
GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT

La Federació Catalana de Futbol, en el marc de les campanyes de ‘Respecte’,

GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT - Temporada 2021-2022

va engegar la temporada 2018-2019 la campanya ‘Gràcies pel vostre suport’
amb l’objectiu d’agrair els ànims que el públic dona als jugadors i jugadores

Aquesta campanya s’ha mantingut vigent durant la present temporada i

durant els partits.

està previst que se segueixi implantant durant la 2021-2022 amb una línia

L’FCF és conscient de la implicació de l’entorn del jugador/a (pares, mares,

d’ajuts econòmics per a totes aquelles CATEGORIES TERRITORIALS DE

avis, etc.) per la pràctica del futbol i futbol sala. Aquesta campanya serveix

FUTBOL I FUTBOL SALA BASE MASCULINES que compleixin els requisits

doncs per agrair a aquest entorn la seva presència, dedicació i tota l’ajuda i

contemplats en la circular 55 de l’FCF.

esforç que fan per tal que els jugadors i jugadores puguin seguir competint.

En aquest sentit, la línia d’ajuts econòmics consisteix en el següent:

Sempre que la situació davant la pandèmia per la COVID 19 ho permeti,
està previst que la propera temporada es reprengui la sortida al terreny de
joc dels equips de futbol i futbol sala base masculí amb la bandera verda

Bonificació del 50% de la quota d’inscripció a tots els equips de
futbol i futbol sala base masculí.
Ajut econòmic complementari als clubs que no rebin altres ajuts
federatius de les campanyes "Tots som un equip" i "#Orgullosa".
50€ per equip, en clubs que tinguin d’1 a 5 equips .
300€ als clubs que tinguin de 6 a 8 equips de base masculí.
400€ als clubs que tinguin de 9 a 10 equips de base masculí.
600€ als clubs que tinguin d’11 a 20 equips de base masculí.
700€ als clubs que tinguin 21 o més equips de base masculí.

WWW.FCF.CAT

AJUTS ECONÒMICS AL CLUB
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d’aquesta campanya.
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5. 10 CAMPANYES FCF
TOTS SOM UN EQUIP

català, tant masculí com femení.

Té com a eixos principals
•
•
•
•

La millora de la gestió interna dels clubs amb equips d’aficionats en matèria de règim documental.
La promoció de l’esport en joves i del futbol base, afavorint el pas de Juvenil a Amateur.
Contribuir en la millora de la salut dels esportistes que practiquen futbol en aquestes categories.
Promoció del joc net, amb la reducció del nombre d’amonestacions per partit, i el comportament ètic
a la instal·lació esportiva.

WWW.FCF.CAT

impulsar i promocionar el futbol i el futbol sala amateur
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És la campanya iniciada la temporada 2019-2020 per
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5. 10 CAMPANYES FCF
TOTS SOM UN EQUIP

TOTS SOM UN EQUIP - Temporada 2021-2022

AJUTS ECONÒMICS AL CLUB

Està previst que la temporada 2021-2022 es mantingui la línia d’ajuts
econòmics vinculada a aquesta campanya. Aquests ajuts s’aplicaran en les
següents categories (sempre i quan es compleixin els requisits inclosos en
la circular 53 de l’FCF):
- Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana (masculines de futbol)
- Preferent, Primera i Segona Catalana (femenines de futbol)
- Divisió d’Honor i Primera, Segona i Tercera Catalana
(masculines de futbol sala)

Devolució íntegra de la quota d’equip.
Devolució d’un 15% addicional dels rebuts arbitrals.
Ajut de 200€ per a cada equip de femení sènior.
Ajuts als desplaçaments (0,27€ per quilòmetre).
Ajut en material esportiu (pilotes de subvenció).

Executiva de l’FCF es divideix en dos grans blocs:

AJUTS ECONÒMICS AL FEDERAT/DA ( ja aplicat a les quotes cobrades)
Bonificació de 25€ en les quotes de mutualitat dels jugadors
amateurs masculins de futbol i futbol sala.
Bonificació a les quotes de mutualitat de les jugadores amateurs femenines
de futbol (55€) i futbol sala (64€).

WWW.FCF.CAT

En aquest cas, la línia d’ajuts aprovada per la Comissió Econòmica i
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- Divisió d’Honor i Primera i Segona Catalana (femenines de futbol sala)
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5. 10 CAMPANYES FCF
CAMPANYA DE SUPORT ALS EQUIPS QUE COMPETEIXEN EN CATEGORIES NACIONALS D’AFICIONATS

Per acabar de brindar ajuts econòmics al global del futbol i futbol sala
català, la Comissió Econòmica i Executiva de l’FCF ha decidit adjudicar una
sèrie de subvencions de cara a la temporada 2021-2022 a totes aquelles
categories estatals de caràcter no professional que no perceben ajuts
de la RFEF i no estan incloses dins de les campanyes que hem vist fins
el moment.
En aquest cas, les categories beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts als clubs
són les següents (sempre i quan reuneixin els requisits contemplats a la

10.500€ per club

Segona Divisió B Nacional de Futbol Sala

8.000€ per club

Tercera Divisió Nacional de futbol sala

2.800€ per club i ajut econòmic als desplaçaments (0,27€ per quilòmetre)

Divisió d’Honor Juvenil Nacional de futbol sala

3.000€ per club

Primera Divisió Nacional Femení de futbol sala

15.000€ per club

Segona Divisió Nacional Femení de futbol sala

7.500€ per club (els 8 equips del subgrup de la província de Barcelona rebran 7.250€ cadascun, mentre que el Cervera Segarra
Femení i Les Corts Ubae en percebran 8.500€)

WWW.FCF.CAT

Primera Nacional Femení
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circular 56 de l’FCF):
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5. 10 CAMPANYES FCF
TOTS SOM UN BATEC

La Federació Catalana de Futbol ha signat un conveni amb la Fundació Leo Messi, la Fundació “la Caixa” CaixaBank, CardioSOS i la Fundació de l’FCF per a cardioprotegir la totalitat del
futbol i el futbol sala català.
La campanya, iniciada la temporada 2020-2021, compta amb la participació del futbolista Leo Messi i té com a objectiu principal la instal·lació d’un desfibril·lador a tots els camps de futbol
i pavellons i pistes de futbol sala de Catalunya que encara no en tenen.
El programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general TOTS SOM UN EQUIP i incideix, entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i saludable, tenint en
compte que la salut dels federats i federades és una qüestió prioritària per l’FCF.
Per aquest motiu, tots els clubs de futbol i futbol sala catalans que no disposin d’equip de cardioprotecció poden acollir-se al conveni per poder disposar d’un desfibril·lador a les seves
instal·lacions esportives, sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits i s’adquireixin una sèrie de compromisos que es poden consultar al web de la campanya: totssomunbatec.cat.

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
Més info a TotsSomUnBatec.cat
#TotsSomUnBatec

Acte d'entrega del primer DEA del projecte al CF la Llacuna.

WWW.FCF.CAT

desfibril·lador i el model i característiques tècniques de l’aparell.
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En aquest web es poden visualitzar també els vídeos del projecte, amb el futbolista Leo Messi com a protagonista, els passos a seguir per part dels clubs interessats per fer la sol·licitud del
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5. 10 CAMPANYES FCF
#JOJUGONET

La Federació Catalana de Futbol i la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra han reforçat les accions antiviolència per acabar amb
comportaments violents, incívics i racistes en els camps i pavellons d’arreu
de Catalunya. La premissa és tolerància zero amb els violents. Per això, sota

Al camp de futbol

el lema #JoJugoNet, s’ha posat en marxa una campanya conjunta a les
xarxes socials per evitar conductes intolerants en l’esport.

NO es permet NO se permite

A més, en aquells recintes on sigui requerida diversos cops la presència
policial per conductes incíviques, l’administració podrà obligar al club a
contractar un servei de seguretat privada. Tanmateix, en cas de persistir

L’FCF i l’Oficina de l’Esport dels Mossos d’Esquadra mantenen reunions
setmanals per tal de fer seguiment dels partits de futbol i futbol sala no
professional que es disputen arreu del territori (al voltant de 5.000 cada cap

Alcohol
Alcohol

Ampolles rígides
Càntics o
Armes i/o objectes
Bengales i
i llaunes
expressions que
perillosos
material pirotècnic
Botellas rígidas
incitin a la violència Armas y/o objetos
Bengalas y
y latas
Cánticos o expresiones
peligrosos
material pirotécnico
que inciten a la violencia

Es permet Se permite

de setmana), i establir mesures en cas que es detectin conductes impròpies

Aigua i qualsevol beguda tipus refresc (sense alcohol) en envàs
de plàstic SENSE TAP i d’una capacitat màxima de 500ml/gr

o no s’hagi respectat el joc net. En aquests casos, la llei preveu que l’entitat

Agua y cualquier bebida tipo refresco (sin alcohol) en envase
de plástico SIN TAPÓN y de una capacidad máxima de 500ml/gr

organitzadora haurà d’adoptar les mesures de seguretat per vetllar pel bon
desenvolupament de la competició, tant al terreny de joc com a les grades,
mitjançant les oportunes mesures de control.
En el marc d’aquesta col·laboració, s’ha elaborat la següent infografia
adreçada als clubs com a eina de recordatori de la normativa vigent:

Qualsevol
tipus de droga
Cualquier
tipo de droga

WWW.FCF.CAT

l’FCF contempla l’expulsió del club de la competició.
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aquests comportaments violents, l’article 307 del Reglament General de
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5. 10 CAMPANYES FCF
PROTOCOLS COVID-19

Davant d’aquesta temporada atípica marcada per la pandèmia de la

Qui Sóc?

COVID-19, l’FCF ha estat en continu contacte amb les autoritats competents
responsables de determinar els protocols COVID a seguir en cada moment.
L’FCF ha vetllat en tot moment per la defensa dels interessos dels clubs
Jugador/a

catalans i ha informat puntualment dels canvis en els protocols determinats

Club

Públic

Entrenador/a

pel PROCICAT, ja fos a través de la intranet, del portal del federat, del web
de l’FCF o les xarxes socials.

l’FCF ha elaborat una sèrie d’infografies amb la normativa a complir per a
cada col·lectiu.

àrbitre/a

Responsable
Protocol Covid club
i equip

Tenim un
possible positiu

Tenim un positiu
confirmat

Què fer si...?

Mitjà de
comunicació

En aquest sentit, s’ha habilitat un apartat web específic (fcf.cat/covid19)
on consultar les fitxes amb les instruccions a complir per part de jugadors/
es, clubs, públic, entrenadors/es, àrbitres, mitjans de comunicació i els
responsables en matèria de COVID-19 de clubs i equips.
També s’han elaborat documents intuïtius per saber com actuar en el cas
de tenir un possible positiu en el club, un positiu confirmat o un membre
de l’equip aïllat per un contacte aliè.

Tenim un membre
de l'equip aïllat
per un contacte
aliè

Situacions

En aquesta mateixa línia, s’han donat pautes sobre com dur a terme el
desenvolupament dels partits, la presència de públic, l’ús dels vestidors o
com actuar en els desplaçaments de l’equip
Com es desenvolupa
un partit?

Club: permetre
l'accés de públic i
premsa

Ús dels vestidors

Desplaçaments

WWW.FCF.CAT

protocols en matèria de prevenció de la COVID-19 a clubs i federats/des,
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Al mateix temps, i per tal de facilitar la comunicació sobre aquests
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5. 11 PROJECTES
FCF TV – OTT

Una de les grans apostes d’aquesta renovada FCF TV ha estat el nou programa ‘La Frontal’, que s’emet cada
dilluns a les 20 hores.
El programa, presentat pel periodista Carles Fité, repassa setmanalment l’actualitat del futbol i futbol sala
català, visitant i donant veu als clubs d’arreu del territori català. Entrevistes, anècdotes, reportatges, imatges i
Coincidint amb l’inici de la temporada 20-21, la Federació

resultats dels partits del cap de setmana de Tercera Divisió, Primera Catalana, Preferent Juvenil i futbol sala, tot

va donar el tret de sortida a la nova plataforma d’emissió

en un programa d’aproximadament una hora de durada de producció pròpia.

(OTT) federativa, fet que ha permès donar un gran impuls
al projecte de l’FCF TV.

Els clubs protagonistes dels 37 programes de La Frontal emesos en la seva primera temporada han estat els

NÚMERO

CLUB

POBLACIÓ

DELEGACIÓ

fcf.tv) i a través de l’APP de descàrrega i accés gratuït

1

CE ARO

SANTA CRISTINA D’ARO

GIRONA

en els televisors intel·ligents d’Smart TV de les marques

2

CB TERLENKA

EL PRAT DE LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

3

UCF SANTA PERPÈTUA

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

VALLÈS ORIENTAL

4

CFS LINYOLA

LINYOLA

LLEIDA

5

CF CUBELLES

CUBELLES

PENEDÈS-GARRAF

6

CE SANT GABRIEL

SANT ADRIÀ DE BESÒS

BARCELONÈS

7

GIMNÀSTIC MANRESA

MANRESA

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

8

FS RIPOLLET

RIPOLLET

VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL

9

CF VILA-SECA

VILA-SECA

TARRAGONA

10

CE ANOIA

VILANOVA DEL CAMÍ

ANOIA

11

CF JESÚS CATALÒNIA

EMD JESÚS, TORTOSA

TERRES DE L’EBRE

12

CFS SANT LLUÍS DE PALAFOLLS

PALAFOLLS

GIRONA

13

UE SABADELL NORD CF

SABADELL

VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL

14

UD UNIFICACIÓN BELLVITGE

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONÈS

15

CF PUIGCERDÀ

PUIGCERDÀ

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

Samsung i LG.

WWW.FCF.CAT

de l’FCF TV ara es pot visualitzar a través d’internet (al web
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següents:
Amb una imatge més moderna i dinàmica, el contingut
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5. 11 PROJECTES

CLUB

POBLACIÓ

DELEGACIÓ

16

CET 10 FS

BARCELONA

BARCELONÈS

17

CF PARDINYES

LLEIDA

LLEIDA

18

FE GRAMA

SANTA COLOMA DE GRAMENET

BARCELONÈS

19

CE LLERONA

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

VALLÈS ORIENTAL

20

CFS PALLEJÀ

PALLEJÀ

BAIX LLOBREGAT

21

JÚNIOR FC

SANT CUGAT DEL VALLÈS

VALLÈS OCCIDENTAL-TERRASSA

22

CF CAPELLADES

CAPELLADES

ANOIA

23

AT. CLUB BANYOLES

BANYOLES

GIRONA

24

CEFS SANT JOAN VILASSAR

VILASSAR DE MAR

MARESME

25

VIC RIUPRIMER REFO FC

VIC

OSONA

26

UE SUBIRATS

SUBIRATS

PENEDÈS-GARRAF

27

AE MONISTROLENCA

MONISTROL DE CALDERS

BAGES-BERGUEDÀ-CERDANYA

28

FS SANT SADURNÍ

SANT SADURNÍ D’ANOIA

PENEDÈS-GARRAF

29

CF BATEA

BATEA

TERRES DE L’EBRE

30

CF MIRASOL-UNIÓN BACO

SANT CUGAT DEL VALLÈS

VALLÈS OCCIDENTAL-TERRASSA

31

CF BALAGUER

BALAGUER

LLEIDA

32

ALFORJA FS

ALFORJA

TARRAGONA

33

CF SANTA EUGÈNIA

GIRONA

GIRONA

34

CD MALGRAT

MALGRAT DE MAR

MARESME

35

CE ESPARREGUERA

ESPARREGUERA

BAIX LLOBREGAT

36

FS CASTELLTERÇOL

CASTELLTERÇOL

VALLÈS ORIENTAL

37

ESPECIAL MILLORS MOMENTS

CATALUNYA

TOTES

Podeu accedir a tots els programes emesos aquesta temporada, clicant sobre aquest enllaç: La Frontal.

WWW.FCF.CAT

NÚMERO
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FCF TV – OTT
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5. 11 PROJECTES
FCF TV – OTT

Retransmissions de partits en directe

Altres retransmissions i contingut FCF TV

L’FCF TV ha seguit aquesta temporada amb la clara aposta de potenciar les

Dins de la plataforma d’emissió de l’FCF TV, l’usuari també pot trobar tots els

retransmissions en directe de partits del futbol i futbol sala català, oferint

partits disputats per les seleccions catalanes absolutes, masculines i femenines,

cada cap de setmana un partit de lliga de Primera Catalana en futbol, i de les

al llarg de la seva història, així com entrevistes a persones vinculades al futbol

diverses categories de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

i futbol sala català, anuncis i actes de presentació de campanyes federatives,
entre d’altres.

Com a novetat, s’han introduït streamings de diferents duels de futbol femení
i de futbol base.

Motivats per la situació de pandèmia, l’FCF també ha volgut fer propers els

previst continuar donant cobertura als partits de les Seleccions Catalanes.

n’han pogut seguir el desenvolupament i tenir els resultats al moment.

Durant aquesta temporada, s’han emès un total de 130 partits en directe
distribuïts de la següent manera:

42

8

FUTBOL
TERRITORIAL

27

FUTBOL
BASE

FUTBOL
FEMENÍ

53

FUTBOL
SALA

Amb tot, durant la primera temporada d’emissió de l’FCF TV
(de l’01.10.2020 al 30.06.2021) s’han registrat
MÉS DE 480.000 VISUALITZACIONS i
109.000 usuaris únics

WWW.FCF.CAT
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sorteigs d’algunes competicions i els ha emès en directe. D’aquesta manera,
Una vegada la pandèmia ho permeti i tornin els Campionats d’Espanya, està
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5. 11 PROJECTES
eFUTBOL

La primera edició
La competició ha constat de tres fases:

ظ

Fase de Classificació: d’octubre a novembre de 2020. Tots els inscrits han realitzat una fase de preclassificació,
disputada en format suís, és a dir, en funció dels partits que han anat guanyant els participants, per determinar
la divisió en la qual han quedat classificats per jugar la Lliga Regular.

La Lliga eFutbol és la nova modalitat de competició

ظ

rànquing obtingut a la Fase de Classificació. La Lliga Regular també s’ha disputat en format suís.

online. Hi poden participar, de manera exclusiva, els
federats i federades a partir dels 10 anys, i l’accés es fa a
través del perfil personal del Portal del Federat.

Lliga Regular: de desembre a maig de 2021. Els “Gamers” han quedat enquadrats en 4 divisions segons el

ظ

Fase Final: 8 i 15 de maig. S’han enfrontat els millors de cada divisió per tal de classificar-se per a les semifinals i
posteriors finals.

Cada participant podia escollir un equip per competir en
aquesta nova lliga virtual, tenint l’ocasió de proclamarse com el millor jugador o jugadora del FIFA 20 de
PlayStation a Catalunya. A més, com si es tractés d’una
lliga presencial, el calendari de partits ha estat en cap
de setmana. Així mateix, els millors enfrontaments s’han
pogut veure per streaming al web fcf.tv. La competició

Aquesta Fase Final es va realitzar de manera presencial al Barcelona Internacional Gaming Center (BIG C), un espai
completament preparat i equipat per acollir i celebrar aquest tipus d’esdeveniments. Per a les semifinals i final, la
competició va gaudir d’un patrocinador de luxe que va donar el naming a aquesta Fase Final:

Lliga E-Futbol Domino’s Pizza 2021.

s’ha dividit en quatre divisions i els guanyadors han rebut
diferents premis.
Dins del web federatiu, a l’apartat ‘Futbol’, s’ha creat
una secció específica que conté tota la informació
relacionada amb la nova competició virtual.
La Lliga eFutbol és una de les novetats més destacades
dels nous projectes digitals de la Federació Catalana de
Futbol, convertint-se en una de les federacions de futbol
pioneres amb una competició reglamentada de futbol
virtual.

Els semifinalistes van ser Jordi Martínez, Xavier Sabaté, Enric Barnadas i Biel Amatllé i les semifinals es van disputar
el dissabte 8 de maig. El duel per al tercer i quart lloc i la final es van jugar el dissabte 15 de maig, també de manera
presencial al BIG C. Tots aquests partits es van poder seguir a través de l’fcf.tv.
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creada per l’FCF. Es tracta d’una lliga regular que s’ha
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5. 11 PROJECTES
eFUTBOL

Els guanyadors i els premis

•

Jordi Martínez (1r, campió de Catalunya):
La PlayStation 5, el FIFA’21 i un seient ‘Gamer’.

•

Biel Amatllé (2n):
El FIFA'21, un seient 'Gamer' i un comandament.

•

Xavier Sabaté (3r):

Enric Barnadas (4t):
El FIFA’21.

WWW.FCF.CAT

•

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

El FIFA'21 i un comandament.
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5. 11 PROJECTES

Per materialitzar aquest compromís, la Junta Directiva va aprovar el Pla d’Actuació per implementar els ODS a la

la reunió del dia 23 de setembre de 2020, va manifestar el

Federació.

seu compromís amb els objectius de Desenvolupament

De la mateixa manera, es va definir l’estructura i funcions dels Òrgans de Participació que n’havien de prendre part. Els

Sostenible i l’Agenda 2030:

enumerem a continuació:

“Ens volem comprometre a avançar en els Objectius

•

La Comissió Assessora per l’Agenda 2030, constituïda per professionals amb coneixements i experiència en ODS.

•

Els Defensors dels ODS amb reconeixement social (un per cada ODS). Són els encarregats de promoure els ODS,

de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través de les
nostres activitats federatives i la nostra cadena de valor,
d’acord amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides”.

tot generant consciència i motivació als Grups d’Interès per la consecució de l’Agenda 2030.

•

El grup de treball, creador del projecte i instrument de treball per a la implementació de l’Agenda 2030 a l’FCF per
delegació de la Junta Directiva.

•

La Comissió de Sostenibilitat, impulsora i coordinadora de les comissions i comitès tècnics i funcionals i dels grups
d’interès.

•

Els promotors dels ODS. La seva funció és especialment rellevant, ja que són els impulsors dels ODS sobre el terreny:
per disciplines, comitès, delegacions i àrees funcionals de l’FCF. Mitjançant processos de sensibilització, formació,
participació i collita d’accions dels seus àmbits de col·laboració.
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AGENDA 2030
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5. 11 PROJECTES
AGENDA 2030

Subgrups d’Interès

L’Assemblea de Clubs.

Clubs, agrupacions esportives, entitats privades
i representants de la cadena de valor i de les
disciplines esportives.

La Junta Directiva.

Els seus membres i òrgans.

La Cadena de Valor.

Clubs, federats, àrbitres i entrenadors.

Els treballadors.

Central, territorials i comarcals.

Les entitats vinculades.

MFC i FPCF.

Els patrocinadors / proveïdors /
entitats financeres.

Patrocinadors / proveïdors / entitats financeres.

Els aficionats.

Socis i aficionats en general.

El sector.

RFEF, UFEC, UEFA, FIFA.

Alhora, es va acordar sol·licitar l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides i
a l’Aliança Catalunya 2030, un gran pacte de país conjuntament amb totes les
organitzacions i entitats catalanes que han iniciat aquesta gran coalició que té com a
Els mitjans de comunicació.

Escrits, audiovisuals, xarxes socials i altres.

AA. PP. I reguladors.

SGEiAF i altres.

objectiu compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de l’Agenda 2030.
Des de l’inici del projecte, s’han iniciat processos participatius entre els grups
d’interès per tal d’avançar cap a l’establiment d’un equilibri entre les tres dimensions:
econòmica, social i ambiental.

Medi ambient.

Societat civil i medi ambient.
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Dels 17 ODS proposats per Nacions Unides, l’FCF contribuirà en els 8 següents:
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S’ha fet la tasca d’identificar, classificar i quantificar els Grups d’Interès:
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5. 11 PROJECTES
AGENDA 2030
RESUM D’ACCIONS:
SETEMBRE - DESEMBRE 2020
Avaluar el grau de coneixement de l’Agenda 2030 dels Grups d’interès

Localitzar els ODS a l’FCF: abast, ODS rellevants/fites, identificació dels GI, definició dels òrgans de
participació i de les adhesions

Constitució i 1a reunió de la Comissió Assessora

Adaptar i adoptar la imatge gràfica de l’Agenda 2030 a l’FCF

Iniciar l’elaboració dels continguts i disseny del web Agenda 2030 (pendent de
programació)

Iniciar l’elaboració dels continguts i disseny del web, app, Did, dipòsit d’informació digital de l’Agenda
2030 (pendent de programació)

Prioritzar ODS i fites i visualitzar el posicionament dels GI (influència- interessos)
GENER – MAIG 2021

Informar del grau d’avenç en la implementació de l’Agenda 2030
ELS PROPERS PASSOS:
JUNY – DESEMBRE 2021
Comunicar als grups d’interès l’informe de progrés

Engegar una campanya de sensibilització i formació amb l’objectiu que els GI adquireixin
coneixements sobre sostenibilitat i sobre l’Agenda 2030 amb recursos digitals que es posaran a la
seva disposició

Constituir la Comissió de Sostenibilitat: funcions, composició i primera reunió.
Establir la figura dels promotors dels ODS

Iniciar les primeres aliances: globals, per ODS, fites o acció

Establir els indicadors i els objectius definitius dels ODS pel 2030

Definir el pla d’accions per la consecució de les cinquanta fites i dels vuit ODS amb la participació
dels grups d’interès

Posada en marxa del web Agenda 2030, el dipòsit d’informació digital “did” i
crear l’aplicació VisorODSclubs

Engegar la campanya “Aliats amb els ODS” dirigida als clubs perquè contribueixin a promoure
localment l’Agenda 2030

Engegar els recursos digitals necessaris per la participació dels clubs en
l’Agenda 2030

Iniciar el desenvolupament d’accions sostenibles i posada en marxa

Continuar informant i divulgant l’Agenda 2030
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Seleccionar i mesurar els indicadors de partida pel seguiment dels ODS. definir
objectius pel 2030

1
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5. 11 PROJECTES
FCF SHOP

Durant aquesta temporada s’ha engegat el projecte de l’FCF Shop,
la botiga oficial de l’FCF.

La samarreta oficial de les Seleccions Catalanes: se’n pot
comprar el model adidas actual, o el model antic futcat
(amb un descompte del 67%).

ظ

Les pilotes oficials de futbol de l’FCF: en aquest cas, els
clubs poden registrar-se per gaudir del descompte de
club. S’hi poden adquirir els models actuals de pilota: la
futcat 1, per futbol 11; la futcat 2, per futbol 7; la futcat
3, per a la categoria de debutants; i la futcat Copa, la
pilota oficial de les competicions de Copa i Supercopa
de Catalunya i els partits de les Seleccions Catalanes
absolutes.

La intenció de l’FCF és la d’ampliar l’oferta de productes de l’FCF Shop
de cara a la propera temporada.
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Actualment la botiga permet la compra de dos tipus de producte:

1
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5. 11 PROJECTES
NOUS SERVEIS DEL PORTAL DEL FEDERAT

El Portal del Federat segueix en constant evolució. Mostra
d’això és la voluntat de l’FCF de seguir millorant i ampliant els
serveis d’aquesta eina federativa que està a l’abast de tota la
comunitat de federats i federades.
Properament, el Portal del Federat es renovarà i comptarà amb
una imatge més moderna i funcional, fent més còmode per a
l’usuari la navegació i cerca de continguts.
Al mateix temps, el Portal del Federat ampliarà la seva oferta,
desenvolupant i oferint al federat o federada nous serveis com

zCarnet FCF Digital
tvvAvantmatx
FCF Club Premium
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els que es resumeixen a continuació:
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5. 11 PROJECTES
CARNET FCF DIGITAL

Dins del Portal del Federat, l’usuari pot accedir al seu

Fins a l’actualitat, estaments com el d’entrenadors o àrbitres disposaven de carnets físics. Amb la implantació del carnet

carnet digital, un carnet que esdevé el principal sistema

digital es permeten assolir avantatges com els que enumerem a continuació:

d’identificació del federat o federada sempre que sigui

(jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores,

ظ

àrbitres,...), està personalitzat amb les dades i fotografia
de cada federat o federada, i disposa de mecanismes de

ظ

seguretat i control que permeten saber a cada moment si
és un carnet que es troba en vigor.

ظ

Amb aquest nou carnet, és TOT el col·lectiu de federats qui disposa d’un carnet unificat.
S’eliminen els costos dels carnets de plàstic (valorats en uns 19.167€ anuals, incloent els costos de fabricació
i enviament per correu postal).
No es genera plàstic innecessari, fet que reforça l’objectiu marcat per l’Agenda 2030 de tenir una FCF més
sostenible.
Els carnets tindran les dades actualitzades en tot moment i se’n podrà controlar automàticament la
temporalitat.
Aquest carnet brinda la possibilitat de tenir un mecanisme d’identificació del federat en multitud de
casos: per gaudir d’avantatges de l’FCF Club Premium (projecte que presentem a continuació); pel registre
a certs actes organitzats per la pròpia FCF; per cursos, etc.

.
El federat o federada pot accedir al seu carnet a través de l’APP i web del Portal del Federat.
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El carnet té un disseny unificat per a tots els col·lectius
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necessari.
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5. 11 PROJECTES
AVANTMATX

També dins del Portal del Federat, l’usuari pot gaudir de l’Avantmatx.

FCF CLUB PREMIUM

I un darrer projecte engegat aquesta temporada 2020-2021 dins del Portal del
Federat és el de l’FCF Club Premium.

Aquest nou servei federatiu ofereix l’anàlisi del proper partit de lliga, amb una
comparativa exclusiva i personalitzada entre les dades de l’equip del federat o

Es tracta d’un Club al que només poden accedir els federats i federades i que

federada i el seu següent rival.

els permet estalviar una quantitat significativa d’euros cada any en les seves

El Club compta amb descomptes en més de 200 marques (cada marca ofereix

el percentatge de gols marcats com a local i visitant, els minuts en què es

el seu descompte segons l’oferta que té durant la temporada).

marquen i s’encaixen els gols, o els màxims golejadors.
Descomptes en roba, tecnologia, restauració, oci o viatges, són alguns dels
Al mateix temps, aquesta nova eina, que s’actualitza cada dilluns amb la

sectors on els federats i federades podran compensar el cost que els suposa

informació relativa a la següent jornada, també mostra informació d’interès

cada any el Portal del Federat a través del ‘Pla Quota Zero’.

sobre com arribar al camp on es disputa el duel del cap de setmana, la
predicció meteorològica a l’hora del partit, i un compte enrere fins arribar al

Podeu conèixer més detalls del projecte a través del vídeo tutorial de l’FCF

moment del xiulet inicial.

Club Premium.

Per aquells federats i federades amb més d’una fitxa federativa, l’Avantmatx
permet canviar de perfil, de tal manera que disposen de la comparativa del xoc
que afronten tant com a jugador o jugadora, com a entrenador o entrenadora,
o d’altres, en funció de les diferents llicències que tingui un federat o federada.
Podeu visualitzar com és aquesta eina clicant sobre el vídeo tutorial de
l’Avantmatx.
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5
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temporada

6
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7
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Estatuts i Reglament
General de la Federació
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8
Pla general
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9
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Catalana de
Futbolistes
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Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.1 EXERCICI ECONÒMIC
6.1.3 TANCAMENT DELS COMPTES

EXERCICI 2020

27.152.163,00

PRESUPOSTAT

DEVENGAT

100%

100%

16.151.238,19

14.800.240,72

1.350.997,47

DESPESES

INGRESSOS

DEFICIT

59,48%

54,51%
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5

Ratificació dels
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reglamentàriament

6
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temporada

7

Informe econòmic

8

Modificació articles
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General de la Federació
Catalana de Futbol

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
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Futbolistes

6.1 EXERCICI ECONÒMIC
6.1.3 TANCAMENT DELS COMPTES
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2020
DESPESES

LIQUIDAT FINS AVUI
DE MENYS

% LIQUIDAT

ANY ANTERIOR

DE MÉS

DESPESES DE PERSONAL

6.925.200,00

6.468.854,16

456.345,84

93,41

6.643.040,72

DESPESES GENERALS

2.618.450,00

1.946.949,71

671.500,29

74,36

2.802.493,87

ALTRES DESPESES

16.697.650,00

6.591.097,62

10.106.552,38

39,47

16.445.260,35

910.863,00

922.869,27

12.006,27

101,32

1.040.917,73

0,00

221.467,43

221.467,43

0,00

86.627,25

27.152.163,00

16.151.238,19

233.473,70

59,48

27.018.339,92

% LIQUIDAT

ANY ANTERIOR

129,15

205.335,95

DESPESES D'AMORTITZACIÓ
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
TOTAL DESPESES
INGRESSOS

PRESSUPOSTAT

11.234.398,51

INGRESSAT

LIQUIDAT FINS AVUI
DE MENYS

DE MÉS

INGRESSOS PER VENDES

90.000,00

116.234,25

LLICÈNCIES FEDERATIVES

576.000,00

155.307,13

420.692,87

26,96

371.167,69

QUOTES DE CLUBS I ENTITATS

5.915.000,00

3.617.470,91

2.297.529,09

61,16

5.702.192,49

INGRESSOS PER CURSETS

1.305.000,00

878.839,55

426.160,45

67,34

1.154.441,85

810.000,00

515.186,17

294.813,83

63,60

1.032.876,12

SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES

3.774.700,00

4.039.873,97

107,03

3.781.893,68

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

402.263,00

383.738,62

18.524,38

95,39

519.217,00

SANCIONS ECONÒMIQUES

700.000,00

197.832,47

502.167,53

28,26

643.133,57

ALTRES INGRESSOS

166.000,00

152.745,00

13.255,00

92,02

1.043.137,50

13.413.200,00

4.535.397,97

8.877.802,03

33,81

12.821.303,59

INGRESSOS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS EXTRAORDINÀRIS

0,00

207.614,68

207.614,68

0,00

28.333,58

27.152.163,00

14.800.240,72

499.022,90

54,51

27.303.033,02

PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES

INGRESSOS PER COMPETICIONS

TOTAL INGRESSOS

26.234,25

265.173,97

12.850.945,18
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.2 PRESSUPOST EXERCICI 2022
PROJECTE DE PRESSUPOST ORDINARI PER L'ANY 2022

622 - REPARACIONS I CONSERVACIÓ
623 - SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPEN.
624 - TRANSPORTS

242.000,00

700 - INGRESSOS PER VENDES

305.000,00

637.500,00

701 - LLICÈNCIES FEDERATIVES

372.000,00

1.000.000,00
35.000,00

702 - QUOTES DE CLUBS I ENTITATS

5.835.000,00

703 - CURSETS

1.200.000,00

625 - PRIMES D'ASSEGURANCES

124.000,00

723 - PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES

1.020.000,00

626 - SERVEIS BANCARIS

240.000,00

724 - SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES

3.790.000,00

627 - PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚB.

262.500,00

727 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEG.

628 - SUBMINISTRAMENTS
629 - ALTRES SERVEIS

44.000,00
3.861.150,00

631 - ALTRES TRIBUTS

10.000,00

640 - SOUS I SALARIS

5.574.500,00

642 - SEGURETAT SOCIAL

1.506.000,00

643 - APORT. A SISTEMES COMPL. DE PENSIONS

40.000,00

645 - REMUNERACIONS DIRECTIUS

120.000,00

649 - ALTRES DESPESES SOCIALS

40.200,00

658 - COMPETICIONS
663 - INTERESSOS DE DEUTES
681 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. INMATERIAL
682 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. MATERIAL

12.227.550,00
60.000,00
64.100,00
880.000,00
26.968.500,00

400.000,00

756 - SANCIONS ECONÒMIQUES

670.000,00

757 - ALTRES INGRESSOS

167.000,00

758 - INGRESSOS PER COMPETICIONS

13.209.500,00
26.968.500,00
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5
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9
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10
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Futbolistes
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WWW.FCF.CAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PRESSUPOST ACTIVA

91

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS

WWW.FCF.CAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PRESSUPOST ACTIVA

92

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS

WWW.FCF.CAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PRESSUPOST ACTIVA

93

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS

WWW.FCF.CAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PRESSUPOST ACTIVA

94

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS

WWW.FCF.CAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

PRESSUPOST ACTIVA

95

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS
PRESSUPOST AUREN

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
Carrer Sicília, 93-97
08013 BARCELONA
A l’atenció de la Junta Directiva
Senyors:
D’acord amb la seva petició, ens complau remetre’ls el present pressupost-carta d’encàrrec
per realitzar l’auditoria dels comptes anuals abreujats de la FEDERACIÓ CATALANA DE
FUTBOL, de l'exercici acabat el 31 de desembre de 2021.
En completar l’auditoria, emetrem el nostre informe, que contindrà la nostra opinió tècnica
d’auditoria sobre els comptes anuals abreujats examinats.

La nostra responsabilitat com a auditors és la d’examinar i verificar els comptes anuals
abreujats (balanç de situació abreujat, compte de pèrdues abreujat i guanys i la memòria
abreujada) de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL el 31 de desembre formulats per
la Junta Directiva, amb l’objecte de poder expressar la nostra opinió tècnica sobre si
aquests comptes anuals abreujats expressen, en tots els seus aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat, com també el resultat de
les operacions, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que li és
d’aplicació.
Realitzarem el nostre treball d’acord amb les disposicions legals vigents i, en particular, les
contingudes en la normativa d’auditoria i en les normes tècniques d’auditoria emeses per
l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, resultat de l’adaptació de les NIA per a
la seva aplicació a Espanya (NIA-ES), com també les normes tècniques complementàries
publicades per l’ICAC que estiguin en vigor.

Carta d’encàrrec
Auditoria dels comptes anuals abreujats
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
El 31 de desembre de 2021

De conformitat amb aquestes normes, una auditoria requereix que hàgim de complir amb
els requisits d’ètica establerts (i, en particular, les normes d’independència establertes
per la Llei d’Auditoria de Comptes i el seu desenvolupament reglamentari), com també
que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable
que els comptes anuals abreujats en el seu conjunt estan lliures d’incorreccions materials
degudes a frau o error i poder emetre un informe d'auditoria que contingui la nostra
opinió. Seguretat raonable és un grau de seguretat alt, però no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent a Espanya detecti sempre una incorrecció material quan existeixi. Una
auditoria requereix l’aplicació de procediments per obtenir evidència d’auditoria sobre els
imports i la informació revelada en els comptes anuals abreujats. Els procediments
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció
material en els comptes anuals abreujats deguda a frau o error. Les incorreccions es
consideren materials si, individualment o de manera agregada, es preveu raonablement
que puguin influir en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els
comptes anuals abreujats.
AUDITORIA
1

AU-1541873/BCN
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A continuació desenvolupem els termes en els quals es desenvoluparà la prestació dels
nostres serveis d’auditoria.
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De conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a
Espanya, comunicarem certs assumptes relacionats amb la realització i els resultats de
l'auditoria als responsables del govern de l’entitat. Aquests assumptes inclouen:
•

La nostra responsabilitat sota la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes vigent a Espanya per formar-nos i expressar una opinió sobre els comptes
anuals abreujats que han estat preparats per la Junta Directiva, amb la supervisió dels
responsables del govern de l’entitat, i el fet que aquesta auditoria no eximeix la
Direcció, ni els responsables del govern de l’entitat, del compliment de les seves
responsabilitats.

•

Una descripció general de l'abast i moment de realització de l'auditoria.

•

Troballes significatives de l'auditoria.

•

Circumstàncies que afecten la forma i contingut del nostre informe (incloent les
descrites en la secció següent d'aquesta carta d'encàrrec).

•

Manifestacions escrites sol·licitades a la Direcció i assumptes significatius, si n'hi ha,
sorgits de la realització de l'auditoria, que hagin estat discutits amb la Direcció o
comunicats per escrit a aquesta.

Aquestes qüestions es tractaran en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals
abreujats en el seu conjunt i en la formació de la nostra opinió sobre aquests comptes
anuals abreujats, i no expressarem cap opinió per separat sobre aquestes qüestions.
A causa del caràcter limitat quant a objectius i abast del treball de l’auditor en relació amb
el sistema de control intern i amb el risc de frau, no podem garantir que com a resultat del
nostre treball es detectin tots els errors o irregularitats que poguessin arribar a tenir un
efecte significatiu sobre els comptes anuals abreujats en el seu conjunt, encara que
l’auditoria es planifiqui i s'executi adequadament, de conformitat amb les NIA-ES.
Així mateix, com a part de la nostra auditoria:
•

En efectuar les nostres valoracions del risc, tindrem en compte el control intern
rellevant per a la formulació per part de l’entitat dels comptes anuals abreujats, amb
la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de
les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del
control intern de l’entitat. Això no obstant, els comunicarem per escrit qualsevol
deficiència significativa en el control intern rellevant per a l’auditoria dels comptes
anuals abreujats que identifiquem durant la realització de l’auditoria.

•

Avaluarem l'adequació de les polítiques comptables aplicades i la raonabilitat de les
estimacions comptables realitzades per la Direcció, i la informació corresponent
revelada pre la Junta Directiva.

•

Avaluarem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals
abreujats, inclosa la informació revelada, i si aquests comptes anuals abreujats
representen les transaccions i fets subjacents d’una manera que puguin expressar la
imatge fidel.

L'opinió tècnica de l'auditor de comptes proporciona un major grau de fiabilitat als comptes
anuals, però no inclou la predicció de successos futurs. Per tant, l'emissió d'un informe
sense mencions pel que fa a la continuïtat futura de l'entitat no en constitueix una garantia
de viabilitat futura. Això no obstant, l'auditor de comptes ha de prestar atenció a aquelles
situacions o circumstàncies que puguin generar dubtes significatius sobre la continuïtat de
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Si determinéssim que hi ha evidència que pogués haver-se produït un frau o un possible
incompliment de disposicions legals i reglamentàries, n'informarem al nivell apropiat de la
Direcció. Si arribés al nostre coneixement un frau en què participés la Direcció o els
empleats que exerceixen funcions significatives en el control intern o altres empleats, quan
el frau doni lloc a una incorrecció material dels comptes anuals abreujats, n'informarem
directament als responsables del govern de l’entitat. Comunicarem als responsables del
govern de l’entitat aquells assumptes relacionats amb incompliments de disposicions legals
i reglamentàries que hagin arribat al nostre coneixement, llevat que es tracti de qüestions
clarament intranscendents.
2. RESPONSABILITATS DE L’ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ
Durem a terme l'auditoria partint de la premissa que la Junta Directiva reconeix i compren
que és responsable de:
a) La formulació dels comptes anuals abreujats, que han d'expressar la imatge fidel,
de conformitat amb el marc d'informació financera que resulti d'aplicació que,
d'acord amb la informació que vostès ens han facilitat, és l'establert en:
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D'acord amb el contingut de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes i en
particular de la NIA-ES 700 (Revisada) i de la NIA-ES 701, el nostre informe d'auditoria
inclourà una descripció dels "Aspectes més rellevants de l'auditoria", que comprendran,
com a mínim, els riscos d'incorrecció material considerats més significatius, i es detallarà
en el nostre informe de quina manera han estat tractats en l'auditoria.

l'activitat normal de l'entitat per decidir si estan suficientment informades en la memòria
dels comptes anuals abreujats de manera que un usuari d'aquests comptes tingui
informació dels riscos i incerteses als quals s'enfronta l'entitat. Així mateix, en cas
d'existència d'una incertesa material respecte a l'aplicació de la hipòtesi d'entitat en
funcionament, encara que la informació relacionada es trobi desglossada adequadament
en la memòria, el nostre informe d'auditoria inclourà una secció separada sota el títol
“Incertesa material relacionada amb la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en
funcionament”, en la qual es farà atenció sobre la informació corresponent inclosa per la
Junta Directiva en la memòria dels comptes anuals abreujats.
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Com a part d’una auditoria, de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim
una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També identifiquem i
valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals deguts a frau (tal com es
defineix en la NIA-ES 240, Responsabilitat de l’auditor en l’auditoria d’estats financers
respecte al frau, apartat 11) o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material
deguda a frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció deguda a error, ja que el frau
pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions deliberadament
errònies o l’elusió del control intern.
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•

les normes d'obligat compliment aprovades per l'Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i
les seves normes.

•

i la resta de normativa comptable que sigui aplicable.

Referent a això, en la preparació dels comptes anuals abreujats, la Junta Directiva és
responsable de la valoració de la capacitat de l’Associació per continuar com a “entitat en
funcionament” amb l’activitat que desenvolupa d’acord a allò que s’assenyala en els
Estatus, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb “entitat en
funcionament” i utilitzant el principi comptable d’entitat en funcionament, excepte si la
Junta Directiva te intenció de liquidar la Federació o de cessar les seves operacions, o bé
si no hi ha cap altra alternativa realista.
En particular, haurem de ser informats de tots els fets posteriors fins a la data del nostre
informe d'auditoria que puguin tenir rellevància sobre els comptes anuals abreujats
auditats. Igualment, vostès hauran d’informar-nos de qualsevol fet rellevant que pugui
tenir un efecte significatiu sobre els comptes anuals abreujats auditats que s'esdevingui
entre la data del nostre informe d'auditoria i la data de publicació dels comptes anuals
abreujats (data de publicació en el Registre pertinent, data de publicació a la seva pàgina
web, etc.)
b) El control intern que la Direcció consideri necessari per permetre la preparació d'uns
comptes anuals abreujats lliures d'incorrecció material deguda a frau o error. En
aquest sentit, la Junta Directiva és responsable de registrar adequadament les
operacions en els llibres de comptabilitat i d'identificar les normes legals i
reglamentàries aplicables a l'activitat de l'entitat i assegurar-se que es compleixen.
c) Proporcionar-nos:
(i) accés a tota la informació de la qual l'entitat tingui coneixement que sigui
rellevant per a la preparació dels comptes anuals abreujats, com ara llibres,
registres comptables o sistemes de comptabilitat, documentació i altres
materials;
(ii) informació addicional que puguem sol·licitar a la Direcció per als fins de
l'auditoria; i
(iii) accés il·limitat a les persones de l'entitat de les quals considerem necessari
obtenir evidència d'auditoria.

abreujats i de factors que, si bé podrien afectar aquests comptes anuals abreujats, encara
hi no estan reflectits. Les Normes Tècniques d'Auditoria exigeixen que obtinguem aquesta
"Carta de manifestacions de la Direcció".
L’entitat és plenament responsable de la informació que posi a la nostra disposició o ens
lliuri en l'exercici de la nostra activitat; en conseqüència, ens allibera expressament de
qualsevol responsabilitat per danys que es pogués derivar de la falsedat o inexactitud de
qualsevol informació que ens sigui subministrada particularment per la Direcció de l’entitat
o la seva Junta Directiva.
Així mateix, complirem amb el que estableix la normativa reguladora d'auditoria de
comptes pel que fa a la comunicació amb la Direcció i la Junta Directiva. En qualsevol cas,
en compliment d'aquestes obligacions, ens posarem en contacte directament amb els
membres de la Junta Directiva durant la nostra auditoria si les circumstàncies ho
requereixen.
3. INFORMES, DATES
D'AUDITORIA

DE

LLIURAMENT

I

UTILITZACIÓ

DE

L'INFORME

Prèviament a l'emissió de l'informe d'auditoria, ens reunirem amb la Direcció i, si escau,
amb la Junta Directiva per tal de comunicar-los els resultats del nostre treball i els aspectes
rellevants.
La forma final i el contingut del nostre informe reflectiran els resultats de les nostres
troballes i conclusions de l'auditoria. Comunicarem a la Direcció i a la Junta Directiva totes
les circumstàncies que afectin la forma i contingut final del nostre informe.
L'estructura i contingut dels informes d'auditoria estan establerts en la normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent. En concret, els models d'informe es
troben en les NIA-ES de la sèrie 700 revisades i en la NIA-ES 701, publicades mitjançant
la Resolució de 23 de desembre de 2016, de l'Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, per la qual es publica la modificació de determinades Normes Tècniques
d'Auditoria i del Glossari de Termes.
D'acord amb el contingut d'aquestes normes, el contingut dels informes es podrà veure
modificat en el cas que es produeixin situacions i circumstàncies que així ho requereixin.
La finalitat principal perseguida per la Junta Directiva amb la contractació dels nostres
serveis com a auditors és donar compliment al contingut del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, pel que fa a les obligacions de verificació dels comptes per part de l'auditor de
comptes. En conseqüència, i d'acord amb el contingut d'aquest text legal, els lliurarem el
nostre informe d'auditoria sempre que:

Així mateix, és responsabilitat de la Junta Directiva i de la Direcció assegurar que l'activitat
es realitza d'acord amb la normativa que li és d'aplicació i d'informar-nos sobre qualsevol
incompliment conegut significatiu d'aquesta normativa.

a)

Haguem obtingut evidència de la formulació d'aquests comptes per part dels
membres Junta Directiva, dins del termini fixat per la Llei 7/2012 de 15 de juny
de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Els comptes anuals abreujats han de representar els coneixements i opinions de la Direcció
respecte a la situació patrimonial, financera i els resultats de l’entitat. Per aquesta raó,
demanarem a la Junta Directiva la confirmació per escrit, a la finalització del nostre treball,
de certa informació, opinions i criteris utilitzats en la preparació dels comptes anuals

b)

Haguem pogut acabar el nostre treball (data de l'informe d'auditoria) amb
anterioritat a aquesta data.
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el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya.
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En relació amb això indicat anteriorment, vostès ens comunicaran amb una antelació
suficient (no inferior a un mes) qualsevol modificació en la data fixada per al lliurament de
l'informe. Així mateix, comunicarem a l’entitat qualsevol incidència significativa en el
transcurs del treball que pogués suposar un retard en l'emissió de l'informe corresponent.

•

Per FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.

(1)

:

XXXXXXXXXXXXXXXX

•
Per AUREN (1): ma.catalan@bcn.auren.es (Sr. Miguel Ángel Catalán, Soci de
Auditoría)

Pel que fa a l'ús que es pot fer del nostre informe d'auditoria, cal assenyalar algunes
consideracions sobre la seva publicitat que s'entendran assumides per vostès:

(1)- Si per qualsevol circumstància es produís alguna modificació, es comunicarà a l'altra
part per correu electrònic a les adreces indicades.

1. En cap cas no es podrà publicar el nostre informe d'auditoria, parcialment ni en
extracte, sense acompanyar-lo dels comptes anuals abreujats a què es refereix.
En qualsevol cas, si tinguessin la intenció de publicar els comptes anuals
abreujats juntament amb el nostre informe d'auditoria en un document que
contingui altres informacions, es comprometen a:

A fi d'incrementar la seguretat i l'evidència, les parts es comprometen a respondre als
justificants de recepció sol·licitats per l'altra part.

2. D'acord amb la normativa vigent, sempre que es faci referència a l'informe
d'auditoria de comptes, s'ha d'expressar el sentit en el qual s'hagués emès
l'opinió de l'auditor, entenent aquesta norma en relació amb comunicacions amb
tercers.
4. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’ENCÀRREC
Perquè la coordinació entre el nostre equip i el de l’entitat sigui l'adequada, és desitjable
que es designin com a interlocutors a aquests efectes una o diverses persones de l’entitat
que ocupin un alt nivell en l'organització. Serà a aquestes persones a qui exposarem els
nostres programes d'actuació, amb qui concretarem la nostra agenda de treball i a qui
informarem periòdicament del grau d'avanç i dels resultats del nostre treball. En aquest
sentit, l’entitat es fa responsable que les persones designades com a interlocutores tinguin,
puguin accedir o requerir tota la informació necessària per l'auditor en l'exercici de la seva
activitat, com també que tinguin la qualificació, coneixement i experiència suficients i
necessaris per a l'adequada col·laboració amb l'auditor en l'execució del seu treball.
A fi de facilitar i agilitzar les comunicacions, les parts manifesten el seu consentiment
exprés que aquestes puguin realitzar-se, entre d’altres mitjans, a través del correu
electrònic, i, a aquest efecte, declaren conèixer i acceptar que l'ús d'aquests mitjans de
comunicació no garanteix amb certesa absoluta ni la confidencialitat ni la integritat ni, fins
i tot, la recepció de la informació que es transmeti, per la qual cosa renuncia expressament
a exercitar qualsevol acció de reclamació de danys i perjudicis com a conseqüència de la
pèrdua, no recepció o accés per un tercer no autoritzat a la informació transmesa per
aquests mitjans.
Les parts accepten que les comunicacions per aquest mitjà es consideraran com a evidència
suficient. Dins d'aquestes comunicacions s'inclouen totes aquelles de caràcter operatiu
habituals en el desenvolupament de l'auditoria, entre l'equip d'auditoria i el personal de
l’entitat. Això no obstant, qualsevol comunicació que es consideri rellevant segons el parer
de qualsevol de les parts haurà d'incloure com a remitents i destinataris els següents:
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5. DATES ESTIMADES
Prèviament a l'inici del nostre treball, ens posarem en contacte amb vostès per tal de
planificar-lo i els lliurarem models de fulls de treball i una relació d'informació a preparar
per l’entitat, que serà comentada oportunament amb el nostre equip.
Amb l'objectiu de desenvolupar la nostra feina causant la mínima distorsió en la seva
organització, una part es desenvoluparà a les nostres oficines (tasques de planificació,
revisió i supervisió del treball de camp, preparació, control i seguiment de circularitzacions,
tancament i conclusions d'àrees, redacció d'informes, etc.) i una altra part, a les oficines
de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL. En aquest sentit, agrairem poder disposar d'un
espai adequat per a l'equip d'auditoria que durà a terme el treball de camp.
Un calendari orientatiu i flexible pot ser el següent:
TREBALLS

CALENDARI

Fase inicial de l’auditoria

Desembre de 2021

Fase final de l’auditoria amb procediments substantius

Març de 2022

Emissió dels esborranys de l’informe d'auditoria i carta
de recomanacions

Un mes a comptar des de la
recepció dels comptes anuals
abreujats, estimem abril de 2022

6. ESTIMACIÓ D’HONORARIS I DESPESES
Els nostres honoraris pels serveis d'auditoria de comptes anuals es calculen en funció del
temps emprat en la realització del treball i prenent com a base les nostres tarifes horàries
d'auditoria en vigor cada any, que varien segons la classificació professional del personal
assignat a cada treball.
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b. obtenir el nostre consentiment per incloure-hi el nostre informe
d'auditoria, abans que el document es publiqui i distribueixi.
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a. proporcionar-nos un esborrany del document per a la seva lectura, i

L’entitat ens ha de proporcionar els mitjans adequats per a la prestació dels serveis objecte
de l'encàrrec a les seves instal·lacions, en particular, facilitant un entorn apropiat per a la
realització dels treballs i l'accés a les xarxes i mitjans de comunicació que es pactin.
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Els honoraris indicats no inclouen les despeses de desplaçament, despeses de legitimació
de l'informe d'auditoria ni altres en què incorrem pel seu compte durant la realització del
nostre treball, ni l'Impost sobre el Valor Afegit, que els facturarem addicionalment.
Hem efectuat aquesta estimació tenint en compte les premisses següents:
- L’entitat ens entregarà els seus comptes anuals abreujats degudament formulats per la
Junta Directiva dins el termini que estableix la Llei a aquests efectes.
- L’entitat ens prestarà la seva màxima col·laboració en la preparació de certs treballs,
com ara anàlisi de comptes, conciliacions de diferències de saldos, recerca de
comprovants i registres, etc. Aquests treballs, com també les cartes de sol·licitud de
confirmació que seleccionem, seran posats a la nostra disposició en el termini que fixem
de comú acord.
Si durant la realització del nostre treball observéssim canvis en les circumstàncies sobre la
base de les quals s'ha realitzat el present acord, com ara fusions, absorcions, canvis
d'objecte social, modificació de volum de negoci o de la xifra patrimonial, modificació en
els criteris de comptabilització, circumstàncies que facin necessària demores en la
informació que suposessin ineficiències en el treball, la reemissió d'informes, errors en
aquells detalls que els haguéssim demanat, modificació del sistema comptable i altres
similars, els ho notificaríem explicant els motius que ens obliguen a variar els honoraris
estimats, basant-nos en el nombre d'hores a realitzar en virtut dels canvis operats.
7. FORMA DE FACTURACIÓ DELS NOSTRES HONORARIS I DESPESES
En relació amb els nostres honoraris corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre
de 2021, es facturarien al llarg de la realització del nostre treball, amb el calendari següent:





25% el mes de desembre de 2021
25% el mes de febrer de 2022
25% el mes de març de 2022
La resta, al lliurament del esborrany del nostre informe, com també les despeses
incorregudes.

Condicions de pagament: domiciliació bancària amb venciment a 30 dies de la data factura.
D'acord amb la política de la nostra firma, controlarem minuciosament els costos i
despeses, a fi de mantenir-los tan baixos com sigui possible.
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RISCOS LABORALS

Serem responsables conjuntament amb la Junta Directiva de l’entitat de complir les
obligacions en matèria de coordinació empresarial que estableix l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, com també les disposicions
que el desenvolupen i complementen per garantir els màxims nivells de seguretat i
protecció davant els riscos laborals.
Per aquest motiu, cadascuna de les parts posarem a disposició de l'altra la informació i
donarem les instruccions adequades en relació amb els riscos existents, com també les
mesures de prevenció i emergència que correspongui, en el centre de treball al qual es
desplacin els professionals de la nostra firma assignats a la realització del treball de camp
i, en general, donarem compliment al que disposa la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals.
9.

PROTECCIÓ DE DADES

Cadascuna de les parts serà responsable, en exclusiva, del compliment de les obligacions
que es derivin de la normativa vigent en matèria de protecció de dades per a cada part,
en particular el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
abril, General de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”), la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (endavant,
LOPDGDD) i la resta de normes aplicables en cada moment i qualsevol altra que resulti
d’aplicació.
Cadascuna de les parts tractarà les dades personals facilitades amb motiu del present
Contracte d’acord amb el règim de responsabilitat estipulat, amb la finalitat de
gestionar les relacions sorgides d’aquest contracte; els interessats podran exercitar els
drets corresponents, mitjançant comunicació a les adreces especificades en
l’encapçalament, com també dirigir reclamacions derivades del tractament de les seves
dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (wwww.aepd.es).
En cas que per a la prestació dels serveis el Client hagués de cedir dades de caràcter
personal de la seva responsabilitat a l’Auditor, aquest, en qualitat de responsable del
tractament, es compromet a tractar aquestes dades exclusivament per dur a terme la
prestació i els fins dels serveis especificats en la present carta d’encàrrec, com també per
donar compliment a qualsevol de les obligacions legals derivades de la seva condició
d’auditor.
Les parts donaran compliment a les obligacions que se’ls imposen per la normativa de
protecció de dades vigent, i adoptaran les mesures de seguretat oportunes tenint en
compte l’estat de la tecnologia, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, context i els
fins del tractament i els riscos per als drets i llibertats de les persones físiques, garantint
el compliment de les obligacions establertes en els articles 32 a 34 de l’RGPD en relació
amb les dades tractades.
Les parts implementaran les mesures oportunes per atendre, en temps i forma, les
possibles peticions d’exercici de drets que formulin els interessats. Addicionalment, si una
de les parts rebés d’un interessat una sol·licitud per a l’exercici d’un dret de rectificació,
supressió o limitació del tractament, posarà tal circumstància en coneixement de l’altra
part de manera immediata.
AUDITORIA
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El total dels nostres honoraris pels treballs descrits corresponents a l'exercici tancat el 31
de desembre de 2021 ascendeixen a 16.700 euros (SETZE MIL SET CENTS EUROS),
equivalents a 255 hores de treball del nostre personal professional.

8.
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Considerem que aquest sistema de càlcul d'honoraris, basat en el temps efectivament
emprat i en la competència de les persones que l'executen, és el mètode més correcte per
al client que rep els nostres serveis.
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10.

FINALITZACIÓ DE L’ACORD

L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions fixades en la present carta
d'encàrrec facultarà la part que hagi complert per optar entre exigir el compliment o
resoldre el contracte; en ambdós casos, amb la indemnització de danys i perjudicis que
pertoqui.
En particular i sense perjudici de l'aplicació, si escau, de les altres causes previstes en la
legislació vigent i en el present contracte, constituirà causa de resolució l'incompliment per
la federació de les obligacions de pagament de provisions de fons i honoraris establertes
en el present document.
Igualment, sense perjudici de l'aplicació, si escau, de les causes generals d'extinció de les
obligacions, es considerarà causa d'extinció anticipada de la carta d'encàrrec que no donarà
lloc a cap indemnització, sense que això impedeixi l'abonament dels honoraris
corresponents als serveis efectivament prestats, la impossibilitat sobrevinguda del
compliment de la prestació del servei, particularment, quan Auren incorri, de manera
sobrevinguda i imprevista, en alguna de les situacions d'incompatibilitat establertes en la
Llei 22/2015 de 20 de juliol, d'auditoria de comptes.

Els papers de treball preparats en relació amb l'auditoria són de la nostra propietat i els
mantindrem en el nostre poder, d'acord amb les exigències de la Normativa sobre Auditoria
de Comptes.
La prestació dels serveis d'auditoria objecte del present acord es regirà, en tot cas, per les
disposicions legals vigents en cada moment. Per a totes les qüestions que puguin suscitarse respecte d'aquesta relació contractual, les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi,
se sotmeten únicament i exclusivament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
12.

ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE

Preguem que ens torni la carta d'encàrrec degudament signada per persona autoritzada,
en senyal d'acceptació.
Estem encantats de tenir l'oportunitat de prestar els nostres serveis professionals i els
assegurem que dedicarem a aquest treball la nostra major atenció.
AUREN AUDITORES SP, SLP.
B87352357

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
NIF: Q-5855022I

L’entitat, amb la finalitat que l'auditor li pugui prestar els serveis objecte d'aquesta carta
d'encàrrec o qualsevol altre servei que sol·liciti a l'auditor o al seu personal, autoritza
aquest últim per tal que pugui revelar informació confidencial, inclosa la fiscal, de l'entitat
contractant a experts, de la mateixa organització de l'auditor o tercers, en aquelles
matèries que fossin necessàries per a la prestació dels serveis contractats; l'obligació de
secret professional s'estendrà a aquests experts.

D. Miguel Ángel Catalán Blasco
Soci

Acceptat per:

AUDITORIA

AUDITORIA

11.

INDEPENDÈNCIA I CONFIDENCIALITAT

D'acord amb la Normativa d'Auditoria de Comptes, la nostra intervenció en l’entitat serà
de caràcter totalment independent i objectiva, i ens comprometem a mantenir estricta
confidencialitat sobre la informació obtinguda durant la realització del treball; no se'n podrà
fer ús per a finalitats diferents de les de la mateixa auditoria de comptes, excepte
consentiment escrit exprés de l’entitat o imperatiu legal.

10
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Conservarem aquelles dades que siguin estrictament necessàries, de conformitat amb el
que estableix la Llei d’Auditoria de Comptes 22/2015, de 20 de juliol, per poder justificar
la prestació dels nostres serveis professionals, per al cas que aquesta fos qüestionada i
durant el temps de prescripció legalment establert.

Així mateix, els informem que Auren Auditores SP, S.L.P. forma part d'Auren i, per tant,
està integrada en el seu sistema de control de qualitat, la qual cosa implica, entre d'altres,
que els controls de qualitat dels treballs i les revisions de supervisió derivades de les
normes tècniques d'auditoria estiguin coordinats, organitzats i realitzats a tota
l'organització de la firma i en tot el territori nacional. Aquesta coordinació s'efectua a través
d'Auren Servicios Profesionales Avanzados, S.L., amb domicili social a Madrid, Av.
General Perón, 38, constituïda mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Madrid
Sr. Miguel Angel Garcia Ramos Iturralde, el 6 de novembre de 2001, i número de protocol
4.267, amb NIF: B83151464. Per tant, Auren Servicios Profesionales Avanzados, S.L.
i qualsevol persona al seu càrrec que realitzi tasques de coordinació i revisió dels treballs
d'auditoria està obligada a mantenir pautes idèntiques de confidencialitat i secret
professional.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

Les dades referides tindran caràcter confidencial sobre la base de l’obligació de secret
professional regulada, entre altres, en la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de
Comptes, sense perjudici d’eventuals requeriments que emanin del nostre ordenament
jurídic, per acatament de qualsevol disposició o resolució de qualsevol autoritat
administrativa o reguladora i, en tot cas, per requeriment de tribunals o l’autoritat de
control.
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
C/ Sicília, 93-97
08013 BARCELONA
Barcelona, a 1 de febrer de 2021
Als membres de la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL.
1. OBJECTIU I ABAST DE L’AUDITORIA
Vostès han sol·licitat que auditem, per un període de 2 anys, els comptes anuals de la
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu corresponents als
exercicis acabats al 31 de desembre dels exercicis 2021 i 2022, i la memòria.

Un cop finalitzada l’auditoria, emetrem el nostre informe d’auditoria que contindrà la nostra
opinió tècnica sobre els comptes anuals examinats.

2. RESPONSABILITATS DE L’AUDITOR
Durem a terme la nostra auditoria de conformitat amb les disposicions legals vigents, així com
les Normes Tècniques d’Auditoria vigents publicades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes. Aquestes normes exigeixen que siguem independents i que complim els
requeriments d’ètica que són aplicables a la nostra auditoria.
L’objectiu de la nostra auditoria és que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat
d’obtenir una seguretat raonable (seguretat raonable és un alt grau, però no garanteix que
una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix) de que
els comptes anuals estan lliures d’incorrecció material. Una auditoria comporta l’aplicació de
procediments per obtenir evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada als
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la
valoració dels riscos d’incorrecció material als comptes anuals, deguda a frau o error. Una
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de
la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pels membres de la Junta Directiva,
així com l’avaluació de la presentació global dels comptes anuals.
Degut a les limitacions inherents a l’auditoria, junt amb les limitacions inherents al control
intern, existeix un risc inevitable de que no es puguin detectar algunes incorreccions
materials, encara que l’auditoria es planifiqui i executi adequadament de conformitat amb les
Normes d’Auditoria.
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Ens complau confirmar mitjançant aquesta carta que acceptem l’encàrrec d’auditoria i
comprenem el seu contingut. Realitzarem la nostra auditoria amb l’objectiu d’expressar una
opinió tècnica sobre els comptes anuals.

CARTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ
DE L’ AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA:
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Quan efectuem les nostres valoracions de risc, tenim present el control intern rellevant per la
preparació dels comptes anuals per part de l’entitat amb la finalitat de dissenyar procediments
d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. No obstant, els
comunicarem per escrit qualsevol deficiència significativa en el control intern rellevant per
l’auditoria de comptes anuals que identifiquem al llarg de la realització de l’auditoria.
Els possibles efectes de les limitacions inherents sobre la capacitat de l’auditor per detectar
incorreccions materials són més grans respecte als fets o condicions futures que puguin
donar lloc a que una entitat cessi en el seu funcionament. L’auditor no pot predir aquests fets
o condicions futures. Per tant, el fet de que l’informe d’auditoria no faci referència a la
incertesa respecte a la continuïtat com a empresa en funcionament no es pot considerar
garantia de la capacitat de l’entitat per continuar com a empresa en funcionament. No
obstant, l’auditor de comptes ha de prestar atenció a aquelles situacions o circumstancies
que puguin generar dubtes significatius respecte la continuïtat de l’activitat normal de l’entitat
per decidir si les mateixes estan suficientment informades en la memòria dels comptes anuals
de manera que l’usuari dels mateixos tingui informació sobre els riscos i incertesa als que
s’enfronta l’entitat. En aquest sentit, en el cas d’existir una incertesa material respecte a la
capacitat de l’entitat per continuar com empresa en funcionament, tot i quan la informació al
respecte es trobi adequadament desglossada a la memòria, el nostre informe inclourà una
secció separada amb el títol “Incertesa material relacionada amb l’empresa en funcionament”
en la qual es ressaltarà la corresponent informació inclosa en la memòria del comptes anuals.
D’acord amb la normativa reguladora d’auditoria de comptes, el nostre informe inclourà una
descripció de les “qüestions clau de l’auditoria”, en la qual es recolliran, al menys, els riscos
d’incorrecció material considerats més significatius, detallant així mateix la manera en que
han estat tractats en l’auditoria i en el desenvolupament del treball; i no expressarem una
opinió per separat d’aquestes qüestions.
Els papers de treball preparats en relació a l’auditoria són propietat de l’auditor, constitueixen
informació confidencial, i els mantindrem en el nostre poder d’acord amb les exigències de la
Normativa sobre Auditoria de Comptes. Així mateix, i d’acord amb el deure de secret establert
en aquesta normativa, ens comprometem a mantenir una estricta confidencialitat sobre la
informació de l’entitat obtinguda en la realització del treball d’auditoria, en els termes
establerts als articles 31 i 32 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes (LAC).

3

Amb la finalitat de prestar els serveis objecte d’aquesta carta d’encàrrec ens autoritzen a
revelar informació confidencial, inclosa la fiscal, a experts de la nostra organització en
aquelles matèries que fos necessari, estenent-se a aquests l’obligació de secret professional.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: FORWARD ECONOMICS SLP.
Finalitat: Pressupostar i realitzar les auditories objecte del contracte, la gestió comptable,
fiscal i administrativa, així com enviar-li comunicacions sobre els nostres productes i serveis.
Legitimació: Execució d'un contracte. Interès legítim del Responsable.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la
informació addicional, que pot exercir enviant un correu electrònic amb còpia de NIF a la
nostra adreça electrònica: lopd@forwardeconomics.com
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal.
Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de
Dades a la nostra pàgina web: www.forwardeconomics.com

3. RESPONSABILITAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
IDENTIFICACIÓ DEL MARC D’INFORMACIÓ FINANCERA APLICABLE

I

Realitzarem l’auditoria partint de la premissa que els membres de la Junta Directiva
reconeixen i comprenen que són responsables de:
a. La preparació i presentació fidel dels comptes anuals de conformitat amb el
marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació.
En relació amb la formulació dels comptes anuals, els membres de la junta
directiva són responsables de valorar la capacitat de la societat per continuar
com a empresa en funcionament i, en aquest sentit, revelaran, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb la incertesa que pugui existir, si
escau, sobre aquest tema i utilitzaran l'esmentat principi comptable excepte si
els administradors tenen intenció de liquidar la societat o de cessar en les
seves operacions, o bé no existeix una altra alternativa més realista
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Així mateix, el treball d’auditoria no està específicament destinat a detectar fraus de tota
mena i import que s’hagin pogut cometre i, per tan, no es pot esperar que sigui un dels
resultats. No obstant, l’auditor haurà de planificar el seu examen tenint present la possibilitat
que poguessin existir fraus o errors amb efecte significatiu en els comptes anuals.

D’altra banda, en la realització del nostre treball mantindrem sempre una situació
d’independència, objectivitat i una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria,
aplicarem el nostre judici professional tal i com exigeix la normativa d’auditoria de comptes al
respecte.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

Encara que l’estructura efectiva del control intern redueix la probabilitat de que puguin existir
riscos de frau o error i que no siguin detectats, no elimina aquesta possibilitat. Per això i
donat que el nostre examen esta basat principalment en els procediments d’auditoria
seleccionats, que depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció
material en els comptes anuals, no podem garantir que es detectin tota mena de fraus o
errors, en cas d’existir.
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I. Accés a tota la informació de la que tingui coneixement la junta directiva i
que sigui rellevant per la preparació dels comptes anuals, així com
registres, documentació i altres materials;
II. Informació addicional que puguem sol·licitar als membres de la Junta
Directiva amb finalitat d’auditoria; i
III. Accés il·limitat a les persones de l’entitat de les quals considerem
necessari obtenir evidència d’auditoria.
Esperem comptar amb la plena col·laboració dels seus empleats durant la nostra auditoria.
El marc normatiu d’informació financera que resulta aplicable a la preparació dels comptes
anuals es el Pla de Comptabilitat de federacions esportives catalanes, en tot allò en que el
Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, no
estableixi un criteri diferent, i que en aquest cas s’aplicarà aquest últim; pel Decret 58/2010,
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i demés disposicions legals aplicables.
Quan l'entitat compti amb un òrgan de supervisió del procés d'elaboració de la informació
financera i que sigui diferent de l'òrgan que formula els comptes o altres estats financers han
d'identificar tots dos òrgans socials.
Les Normes d’Auditoria exigeixen que obtinguem una carta de manifestacions sobre els
comptes anuals. Per tant, com a part del nostre procés d’auditoria, sol·licitem als membres
de la Junta Directiva la confirmació escrita de les manifestacions realitzades a la nostra
atenció en relació amb l’auditoria, en els termes previstos en les Normes d’Auditoria en
general i en la NIA-ES 580 manifestacions escrites, en particular. Els resultats de les nostres
proves d’auditoria, les contestacions a les nostres consultes i la carta de manifestacions
constitueixen evidència per emetre una opinió sobre els comptes anuals.
Si vostès tinguessin la intenció de publicar els comptes anuals conjuntament amb el nostre
informe d’auditoria en un document que contingui altra informació, es comprometen a : (a)
proporcionar-nos un esborrany del document per la seva lectura, i (b) obtenir el nostre
consentiment per la inclusió en el mateix del nostre informe d’auditoria, abans que aquest
document es publiqui i distribueixi.
Els membres de la Junta Directiva posaran a disposició de l’auditor un esborrany dels
comptes anuals i qualsevol altra informació complementària amb temps suficient perquè
l’auditor pugui acabar l’auditoria segons el calendari proposat.
Els membres de la Junta Directiva informaran a l’auditor sobre els fets que puguin afectar als
comptes anuals i que arribin a saber-ho els membres de la Junta Directiva durant el període
que dista entre la data d’informe d’auditoria i la data de publicació dels comptes anuals.
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4. INFORMES
Quan completem l’auditoria, emetrem el nostre informe que contindrà la nostra opinió tècnica
sobre els comptes anuals examinats, sobre la concordança de la informació comptable
contemplada a l’informe de gestió i sobre si el contingut i presentació d’aquest és conforme
amb el requerit per la normativa que resulti d’aplicació. Addicionalment, informarem als
membres de la Junta Directiva sobre les debilitats significatives que, si escau, haguéssim
identificat en l’avaluació del control intern. Així mateix complirem amb els requeriments de
comunicació continguts a les NIA-ES.
L'estructura i contingut de l'informe d'auditoria establert en la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent (NIA -ES 700 (R) i NIA-ES 701), haurà de tenir,
almenys, les següents dades:
a) Identificació de l’entitat auditada, dels comptes anuals que són objecte d’auditoria, del
marc normatiu d’informació financera que es va aplicar en la seva elaboració, de les
persones físiques o jurídiques que van encarregar el treball i, si escau, les persones a qui
vagi destinat.
b) Una descripció general de l’abast de l’auditoria realitzada, amb referència a les normes
d’auditoria conforme a les quals aquesta s’ha dut a terme i, si escau, dels procediments
previstos en les mateixes que no hagi estat possible aplicar com a conseqüència de
qualsevol limitació posada de manifest en el desenvolupament de l’auditoria.
c) Una opinió en la que l’auditor de comptes manifestarà, de forma clara i precisa, la seva
opinió tècnica sobre si els comptes anuals d’un determinat exercici expressen la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat auditada, a data de tancament de
l’exercici, així com dels resultats de les seves operacions i, si escau, dels fluxos d’efectiu
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera que resulti d’aplicació. L’opinió podrà ser favorable, amb salvetats,
desfavorable o denegada.
d) S'inclourà una secció “Fonament de l'opinió” que manifesti que l'auditoria s'ha dut a terme
d'acord amb Normes Internacionals d'Auditoria adaptades a Espanya (NIA-ES), inclogui
una declaració sobre la seva independència en relació amb l'entitat, i manifesti que a
evidència obtinguda proporciona una base suficient i adequada per a la seva opinió.
e) Una descripció de les qüestions clau de l'auditoria, en la qual es recollirà, al menys els
riscos d’incorrecció material més significatius i la resposta de l’auditor de comptes a
aquests riscos.

6
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c. Proporcionar-nos:

Vostès son responsables de la informació que posen a la nostra disposició en l’exercici del
nostre treball i, en conseqüència, ens alliberen expressament de qualsevol responsabilitat per
danys que es pugui derivar de la falsedat o inexactitud de qualsevol informació que ens sigui
subministrada pels membres de la Junta Directiva de l’entitat.
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b. El control intern que els membres de la Junta Directiva considerin necessari
per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d’incorreccions
materials, degudes a fraus o errors; i

1

104

Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS
PRESSUPOST FORWARD

g) S'informarà sobre les responsabilitats de l'auditor de comptes o societat d'auditoria
incloent els objectius del seu treball que, entre uns altres, és emetre un informe d'auditoria
que contingui la seva opinió sobre els citats comptes en el seu conjunt.
h) S'inclourà una descripció de les responsabilitats dels administradors de l'entitat auditada
en relació amb la formulació dels comptes anuals.
i)

Inclourà una secció addicional, “Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris”,
que recollirà tres apartats relatius a l'informe addicional per a la comissió d'auditoria,
període de contractació i serveis prestats, d'acord amb la NIA-ES 700 (R).

j)

Data i signatura de l’auditor o auditors de comptes que l’haguessin realitzat.

Aquesta estructura tindrà un reflex a l’informe d’auditoria independentment dels comptes
anuals de la següent manera:
 Informe sobre comptes anuals
Opinió (o, si escau, opinió amb salvetats, desfavorable o denegada)
Fonament de l’opinió amb salvetats (o, si escau, desfavorable o denegada);
Incertesa material relacionada amb l’Empresa en funcionament (si escau)
Paràgraf d’èmfasi (si escau)
Qüestions claus de l’auditoria.
Una altra informació: Informe de gestió.
Paràgraf sobre altres qüestions (si escau);
Descripció general de l’abast de l’auditoria;
Responsabilitat dels administradors i de la comissió d’auditoria en relació amb
els comptes anuals,
 Responsabilitat de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals.











HONORARIS I FACTURACIÓ
Els nostre honoraris pels serveis d’auditoria de comptes anuals es fixen en funció del temps
emprat en la realització del treball i de les tarifes horàries d’auditoria aplicades a la nostra
firma d’auditoria com auditors de comptes.
Els nostres honoraris per l’examen dels comptes anuals corresponents a l’exercici tancat el
31 de desembre de 2021, seran de 15.200 Euros, equivalents a 330 hores de treball del
nostre personal professional. Als honoraris s’aplicarà l’I.V.A., al tipus que es trobi vigent. I
igualment percebrem l’import de la taxa obligatòria per emissió d’informe d’auditoria de
l’INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES (actualment es de 125,88
Euros), així com els corresponents segells del Registre d'Economistes Auditors.
Hem efectuat aquesta estimació tenint present les següents premisses:


L’entitat ens entregarà els seus comptes anuals degudament formulats pels Membres
de la Junta Directiva dins del termini que a efectes d’això estableix la legislació
mercantil vigent.



L’entitat ens prestarà la seva màxima col·laboració en la preparació de certs treballs,
tals com l’anàlisi de comptes, conciliacions de diferències de saldos, recerca de
comprovants i registres, etc. Aquests treballs així com les cartes de sol·licitud de
confirmació que seleccionem seran posats a la nostra disposició en el termini que
fixem d’acord mutu.

Si durant la realització del nostre treball observem canvis en les circumstancies en base a les
quals s’ha realitzat el present acord, tals com fusions, absorcions, canvis d’objecte social,
modificació del volum de negocis o de la xifra patrimonial, modificacions en els criteris de
comptabilització, errors en aquells detalls que els haguéssim sol·licitat, modificació del
sistema comptable o altres similars, els hi notificaríem explicant els motius que ens obliguen a
variar els honoraris estimats, basant-nos en el numero d’hores a realitzar en virtut dels canvis
operats.
Aquesta estimació tindrà validesa sempre que no es modifiquin les circumstàncies actuals
sobre la base de les quals s'ha realitzat el present acord. Si amb posterioritat tinguéssim
evidència addicional o es modifiquessin els comptes, d'acord amb el previst en l'article 270.2
de la Llei de Societats de Capital, modificaríem conseqüentment el nostre informe procedint a
la corresponent facturació addicional d'honoraris.

 Informe sobre altres requeriments legals complementaris:




5. ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

Informe addicional per a la comissió d’auditoria.
Període de contractació.
Serveis prestats.

Per tant, l’estructura i el contingut del nostre informe pot haver de ser modificat en funció de
les troballes de la nostra auditoria.
L’informe d’auditoria serà emès de conformitat amb la normativa d’auditoria i amb aquesta
carta d’encàrrec d’auditoria subscrita entre les parts. La falta d’emissió de l’informe d’auditoria
o la renuncia a continuar amb el contracte d’auditoria, tan sols podrà produir-se per
l’existència d’una causa justificada i en aquells supòsits en els que concorri alguna de les
circumstancies previstes a la normativa d’auditoria de comptes (articles 5.5, 22 i 40 de la LAC
i la seva normativa de desenvolupament)
7

CALENDARI DE TREBALL I TERMINI DE LLIURAMENT
Els informem dels nostres plans relatiu a la planificació i execució de l’auditoria.
El desenvolupament del treball tindria lloc segons la següent proposta de calendari:
Una primera fase abans del tancament comptable i on efectuarem la major part de les proves
substantives i de control intern requerides per la normativa tècnica d'Auditoria i participarem
també en la previsió del tancament comptable de l'exercici. En una segona procedirem a la
comprovació definitiva de saldos a la data de tancament dels Estats Financers.
8
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Una opinió sobre la concordança o no de l’informe de gestió amb els comptes
corresponents al mateix exercici i sobre si el seu contingut i presentació és conforme amb
el requerit per la normativa que resulta d’aplicació, en el cas que tal informe de gestió
acompanyi els comptes anuals.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

f)

105

1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

6.3 NOMENAMENT AUDITORS
PRESSUPOST FORWARD

L’emissió de l’informe i la seva entrega es realitzarà de forma que l’informe pugui complir
amb la finalitat per la que es contractada l’auditoria de comptes, tenint com a límit la data de
la convocatòria d’aprovació dels comptes anuals per l’Assemblea General que està fixada per
la normativa que li afecta.
No obstant això, si en el transcurs del nostre treball detectéssim l’existència de
circumstancies no imputables a nosaltres (els auditors), que poguessin afectar a la data
d’emissió de l’informe, aquesta circumstancia es detallarà per escrit que els hi remetrem, en
el que indicarem les circumstancies i els seus possibles efectes en l’emissió de l’informe
d’auditoria.
MODIFICACIÓ DELS TERMES DE L’ENCÀRREC

Si es modifiquen els termes d’aquest encàrrec farem constar els nous termes en una nova
carta d’encàrrec.

Els preguem que firmin i tornin aquesta carta per indicar que coneixen i accepten els acords
relatius a la nostra auditoria de comptes anuals, incloses les nostres respectives
responsabilitats.

Permeti’ns expressar-li el nostre agraïment per haver-nos considerat per la prestació dels
serveis professionals esmentats.

Molt atentament,
FORWARD ECONOMICS, S.L.P.
Auditors-Consultors
ROAC nº S-1287

FEDERACIÓ CATALANA DE
FUTBOL

Gonçal Fàbregas

Rebut i conforme, per
Nom i càrrec
9
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En qualsevol cas, si abans de finalitzar l’encàrrec d’auditoria ens sol·liciten convertir
l’encàrrec d’auditoria en un encàrrec que ofereixi menor grau de seguretat, s’haurà de tenir
present, en tot cas, el que exigeixen els articles 5.2, 22 i 40 de LAC i la seva normativa de
desenvolupament i, en concret, el que estableix l’article corresponent del Reglament de
desenvolupament de la llei (RAC).
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D’acord amb el que estableix la normativa d’auditoria, només es poden acceptar
modificacions en els termes del encàrrec d’auditoria si existeix una justificació raonable per
fer-ho.
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6.4 ANNEX INFORME ECONÒMIC

D’acord amb les modificacions efectuades en l’Assemblea del passat
28/06/2019 a Tàrrega dels Estatuts i del Reglament General de la
Federació Catalana de Futbol 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
10/09/2019 per la seva Assemblea General, aplicable en matèria de control
econòmic i bon govern corporatiu.
Es proposa aprovar una compensació econòmica (període 2021-2022)
variable per l’assistència dels directius Josep Maria Espasa Molgó, Pere
Alsina Torres i Miquel Piñol Pascual als comitès i comissions establerts

per sessió, amb un màxim de 30 sessions per persona i any natural, fins a
final de mandat. A aquesta quantitat li és aplicable la fiscalitat vigent en
cada moment i no pot anar a càrrec de subvencions públiques.
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nomenament per part de la Junta Directiva, per un import de 300 euros
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estatutàriament als quals estiguessin formalment convocats, previ
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS
ARTICLE 5È

1)

Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular,
coordinar i organitzar el futbol en totes les
seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial
mitjançant l'exercici de les competències que li
són pròpies.

2)

Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les
funcions delegades per ella.

3)

Constituir la màxima autoritat esportiva per a
tots els clubs i membres afiliats, dintre del seu
àmbit jurisdiccional i funcional.

4)

Exercir la potestat competitiva i disciplinària
sobre totes aquelles persones físiques i/o
jurídiques que configurin l'ens federatiu.

5)

6)

7)

8)

Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional
que siguin de la seva competència, a través dels
seus Comitès corresponents.
Promoure la formació i inscripció de futbolistes,
àrbitres, entrenadors i auxiliars, vetllant perquè
reuneixin les millors condicions tècniques i de
capacitat.

9)

promoció general del futbol en totes les seves
disciplines esportives.

de l'Esport la incorporació d'una disciplina o
especialitat esportiva dintre de l’FCF.

Actuar en coordinació i col·laboració amb la
RFEF i, si s'escau, amb els òrgans esportius
de l'Administració esportiva de l'Estat, en
l’organització o tutela de les competicions i
activitats oficials d'àmbit estatal i internacional
que tinguin lloc al territori de Catalunya.

16) Promoure el foment i l'organització de
competicions i altres activitats esportives entre
les Comunitats Autònomes o amb països de
l'àmbit internacional, i encarregar-se de l'elecció
dels futbolistes i tècnics que hagin de formar
part de les seleccions catalanes de futbol en totes
les seves disciplines, així com de la preparació
necessària, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent i els presents Estatuts.

10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter
internacional o entre autonomies que tinguin
lloc a Catalunya.
11)

Encarregar-se de la formació específica de
tècnics esportius en col·laboració amb l'Escola
Catalana de l'Esport.

12) Col·laborar amb els òrgans competents de la
Generalitat en la prevenció, control i repressió
de l'ús de substàncies o grups farmacològics
prohibits i mètodes no admesos en l'esport.
13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i
corporatiu mitjançant l'actuació de les seves
assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans
auxiliars.

Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats
i competicions oficials esportives de totes les
categories dintre del seu àmbit.

14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial
i els dels seus clubs afiliats i representar-los
davant la RFEF i les altres Federacions d'àmbit
autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya.

Actuar en coordinació amb la RFEF per a la

15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General

17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació
amb la Secretaria General de l'Esport, el futbol
d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral
i la millora esportiva continuada dels futbolistes.
18) Promoure, desenvolupar i controlar programes
d'especialització i tecnificació del futbol.
19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i
executar els plans de preparació dels futbolistes
d'alt nivell, així com participar en l'elaboració de
les llistes anuals dels mateixos.
20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació
de tècnics, entrenadors, àrbitres i d'altres,
i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també
òrgans específics per als clubs que participin en
competicions federades.
21) Expedir les llicències esportives per poder
participar en activitats o competicions oficials
dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també
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Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l’FCF
té les funcions següents:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS
ARTICLE 5È
ACTUAL

22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis
d'assistència mèdica i altres prestacions que
corresponguin a través de la Mutualitat.

30) Exercir els drets sobre les retransmissions
televisives, així com tots aquells derivats de
les competicions oficials depenents de l’FCF o
qualsevol altra organitzada per ella.

23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta
de les reglamentacions i normes tècniques
vigents reguladores de les característiques de
les instal·lacions, els elements esportius i altres
qüestions que afectin les competicions federades.

31) En general, disposar de la pràctica de les
modalitats i disciplines esportives previstes en
aquests Estatuts o que en el futur es puguin
incorporar, així com disposar el que convingui per
a la millora de la pràctica esportiva.

24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als
organismes competents.

32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives
i la seva gestió.

25) Notificar anualment a la Secretaria General de
l'Esport les altes i baixes dels clubs federats.

33) Qualssevol altres relacionades amb l'organització,
administració i pràctica del futbol i totes aquelles
que disposin de tot el necessari per a la millora de
la pràctica del futbol en totes les seves disciplines.

26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a
la Unió de Federacions Esportives Catalanes la
programació anual de les competicions oficials
federades.
27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per
celebrar competicions anuals de caràcter
permanent.
28) Contractar el personal necessari per al compliment
de les seves funcions i la prestació dels seus
serveis.
29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través
d'aquesta Federació Catalana de Futbol, assignin
a les associacions i entitats esportives en les
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condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la
Secretaria General de l'Esport.
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habilitaran per a les activitats o competicions
d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits
establerts legalment.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS
ARTICLE 5È
PROPOSTA

té les funcions següents:

9)

Actuar en coordinació i col·laboració amb la
RFEF i, si s'escau, amb els òrgans esportius de
l'Administració esportiva de l'Estat, en l’organització
o tutela de les competicions i activitats oficials
d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al
territori de Catalunya.

1)

Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular,
coordinar i organitzar el futbol en totes les
seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial
mitjançant l'exercici de les competències que li són
pròpies.

2)

Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions
delegades per ella.

3)

Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots
els clubs i membres afiliats, dintre del seu àmbit
jurisdiccional i funcional.

11)

Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre
totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que
configurin l'ens federatiu.

12) Col·laborar amb els òrgans competents de la
Generalitat en la prevenció, control i repressió de
l'ús de substàncies o grups farmacològics prohibits
i mètodes no admesos en l'esport.

4)

5)

6)

Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional
que siguin de la seva competència, a través dels
seus Comitès corresponents.
Promoure la formació i inscripció de futbolistes,
àrbitres, entrenadors i auxiliars, vetllant perquè
reuneixin les millors condicions tècniques i de
capacitat.

7)

Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats
i competicions oficials esportives de totes les
categories dintre del seu àmbit.

8)

Actuar en coordinació amb la RFEF per a la

10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter
internacional o entre autonomies que tinguin lloc
a Catalunya.
Encarregar-se de la formació específica de tècnics
esportius en col·laboració amb l'Escola Catalana de
l'Esport.

13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i
corporatiu mitjançant l'actuació de les seves
assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans
auxiliars.
14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial
i els dels seus clubs afiliats i representar-los davant
la RFEF i les altres Federacions d'àmbit autonòmic
i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya.
15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General
de l'Esport la incorporació d'una disciplina o

especialitat esportiva dintre de l’FCF.
16) Promoure el foment i l'organització de competicions
i altres activitats esportives entre les Comunitats
Autònomes o amb països de l'àmbit internacional,
i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics
que hagin de formar part de les seleccions catalanes
de futbol en totes les seves disciplines, així com de la
preparació necessària, d'acord amb el que estableix
la legislació vigent i els presents Estatuts.
17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb
la Secretaria General de l'Esport, el futbol d'elit i d'alt
nivell, i vetllar per la formació integral i la millora
esportiva continuada dels futbolistes.
18) Promoure, desenvolupar i controlar programes
d'especialització i tecnificació del futbol.
19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i
executar els plans de preparació dels futbolistes
d'alt nivell, així com participar en l'elaboració de les
llistes anuals dels mateixos.
20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació de
tècnics, entrenadors, àrbitres i d'altres, i/o Comitès
tècnics que els agrupin, i també òrgans específics
per als clubs que participin en competicions
federades.
21) Expedir les llicències esportives per poder participar
en activitats o competicions oficials dintre de l'àmbit
de Catalunya, les quals també habilitaran per a les
activitats o competicions d'àmbit estatal quan es
compleixin els requisits establerts legalment.
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promoció general del futbol en totes les seves
disciplines esportives.

General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l’FCF
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Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS
ARTICLE 5È
PROPOSTA

24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als
organismes competents.
25) Notificar anualment a la Secretaria General de
l'Esport les altes i baixes dels clubs federats.
26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a
la Unió de Federacions Esportives Catalanes la
programació anual de les competicions oficials
federades.
27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar
competicions anuals de caràcter permanent.
28) Contractar el personal necessari per al compliment
de les seves funcions i la prestació dels seus serveis.
29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través
d'aquesta Federació Catalana de Futbol, assignin
a les associacions i entitats esportives en les
condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la
Secretaria General de l'Esport.
30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives,
així com tots aquells derivats de les competicions
oficials depenents de l’FCF o qualsevol altra

31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats
i disciplines esportives previstes en aquests
Estatuts o que en el futur es puguin incorporar, així
com disposar el que convingui per a la millora de la
pràctica esportiva.
32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives
i la seva gestió.
33) Impulsar, promoure i comunicar els objectius de
desenvolupament sostenible, així com aplicar els
criteris i normes de desenvolupament sostenible
a l’organització, instal·lacions, processos, serveis
i activitats de l’àmbit federatiu.
34) Qualssevol altres relacionades amb l'organització,
administració i pràctica del futbol i totes aquelles
que disposin de tot el necessari per a la millora de
la pràctica del futbol en totes les seves disciplines.
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23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta
de les reglamentacions i normes tècniques
vigents reguladores de les característiques de
les instal·lacions, els elements esportius i altres
qüestions que afectin les competicions federades.

organitzada per ella.
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22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis
d'assistència mèdica i altres prestacions que
corresponguin a través de la Mutualitat.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 120È
ACTUAL

L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es reuneixin els següents
requisits:
a)

Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades per l’FCF,
i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per desenvolupar funcions
d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat.

b)

Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les funcions
d’entrenador o monitor.

c)

Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip que participi
en competició inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà de figurar
de forma fefaent que el club té coneixement que actua com a jugador d’una
altra entitat.

3.- Els federats que estiguin realitzant el curs d’aspirant a àrbitre o que assoleixin
la condició d’àrbitre oficial podran continuar efectuant les funcions federatives
corresponents a llur llicència, en les condicions que s’estableixin al Reglament del
Comitè d’Àrbitres.

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior podran exercir
com a tècnics de dos equips de forma simultània, sempre que un dels equips participi
en competicions d’aficionats i l’altre equip en competicions de futbol base, tant en el
cas que ambdós equips pertanyin al mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs
diferents. En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui l’autorització per escrit
d’ambdues entitats.
També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània en dos equips de futbol
base del mateix club, sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de primer
nivell o superior.
6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva llicència amb la de delegat
d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits.
7.- Els entrenadors que posseeixin titulació de futbol i futbol sala, podran exercir de
forma simultània en un equip de cada disciplina, sempre que s’acrediti la conformitat
d’ambdós clubs.
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2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la seva
llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar com a entrenadors o monitors,
encara que només a equips dependents del principal.
Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat
aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit cada temporada, a la Federació
Catalana de Futbol.

4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a amb les llicències
contemplades a l’article 233, apartat 3r, a excepció de la d’entrenador/a, acompanyant
a la segona inscripció l’autorització del club amb el qual s’ha formalitzat la primera
llicència.
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1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra classe de llicències pròpies
de l’activitat del futbol, llevat de les excepcions previstes en el present article.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 120È
PROPOSTA

L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es reuneixin els següents
requisits:
a)

Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades per l’FCF,
i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per desenvolupar funcions
d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat.

b)

Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les funcions
d’entrenador o monitor.

c)

Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip que participi
en competició inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà de figurar
de forma fefaent que el club té coneixement que actua com a jugador d’una
altra entitat.

3.- Els federats que estiguin realitzant el curs d’aspirant a àrbitre o que assoleixin
la condició d’àrbitre oficial podran continuar efectuant les funcions federatives
corresponents a llur llicència, en les condicions que s’estableixin al Reglament del
Comitè d’Àrbitres.

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior podran exercir
com a tècnics de dos equips de forma simultània, sempre que un dels equips participi
en competicions d’aficionats i l’altre equip en competicions de futbol base, tant en
el cas que ambdós equips pertanyin al mateix club, com en el cas que pertanyin a
clubs diferents. En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui l’autorització per
escrit d’ambdues entitats.
També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània en dos equips de
futbol base del mateix club, sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de
primer nivell o superior.
6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva llicència amb la de delegat
d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits.
7.- Els entrenadors que posseeixin titulació de futbol i futbol sala, podran exercir de
forma simultània en un equip de cada disciplina, sempre que s’acrediti la conformitat
d’ambdós clubs.
8.- En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala serà
d’aplicació el que disposa l’article 18 del Reglament del Comitè d’Entrenadors
de Futbol Sala.
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2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la seva
llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar com a entrenadors o monitors,
encara que només a equips dependents del principal.
Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una altra
entitat aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit cada temporada, a la
Federació Catalana de Futbol.

4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a amb les llicències
contemplades a l’article 233, apartat 3r, a excepció de la d’entrenador/a, acompanyant
a la segona inscripció l’autorització del club amb el qual s’ha formalitzat la primera
llicència.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra classe de llicències pròpies
de l’activitat del futbol, llevat de les excepcions previstes en el present article.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 237È
ACTUAL

Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant i després del partit amb
la màxima esportivitat i correcció.

b)

Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la credencial del club,
abans del començament del partit i presentar-li les llicències numerades dels
futbolistes del seu equip que hi intervindran com a titulars i suplents eventuals;
indicar-li el número de l’alineació que els correspongui, segons que siguin
titulars o suplents, en el supòsit que al dors de les samarretes dels jugadors del
seu equip figurés les numeracions tenint en compte el que preveu l’article 191.2,
i presentar-li, així mateix, la relació completa de les persones que, segons el que
preveu l’article 233è, es situaran a la banqueta.

c)

Tenir el control de les substitucions efectuades per l’equip.

d)

Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici de l’encontre.

e)

Signar l’acta del partit al seu acabament.

f)

Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi produït abans,
en el decurs o després del partit.

g)

Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència d’incidents
i altres fets reprovables que es produeixin en els camps de futbol més enllà del
terreny de joc.

3.- El Delegat de cada equip haurà d’anar identificat amb un braçal col·locat de
forma visible.
4.- En cap cas no podrà actuar com a Delegat de club cap membre de la Junta
Directiva de l’FCF.
5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 anys.
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a)

2.- El Delegat de l’equip donarà fe de l’alineació dels futbolistes que constin en l’acta.
En el cas de falsedat en la presentació de la llicència d’un jugador per un altre, serà
sancionat en la forma que determina el present Reglament. Així mateix, amb la
seva signatura garantirà que els números que es consignen en l’acta corresponen al
dorsal amb el qual cada jugador ha actuat en el partit.
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1.- Tant el club local com el visitat hauran de designar un delegat, que serà el
representant de l’equip fora del terreny de joc, i a qui correspondran, entre d’altres,
les funcions següents:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 237È
PROPOSTA

Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant i després del partit amb
la màxima esportivitat i correcció.

b)

Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la credencial del club,
abans del començament del partit i presentar-li les llicències numerades dels
futbolistes del seu equip que hi intervindran com a titulars i suplents eventuals;
indicar-li el número de l’alineació que els correspongui, segons que siguin
titulars o suplents, en el supòsit que al dors de les samarretes dels jugadors del
seu equip figurés les numeracions tenint en compte el que preveu l’article 191.2,
i presentar-li, així mateix, la relació completa de les persones que, segons el que
preveu l’article 233è, es situaran a la banqueta.

c)

Tenir el control de les substitucions efectuades per l’equip.

d)

Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici de l’encontre.

e)

Signar l’acta del partit al seu acabament.

f)

Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi produït abans,
en el decurs o després del partit.

g)

Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència d’incidents
i altres fets reprovables que es produeixin en els camps de futbol més enllà del
terreny de joc.

3.- El Delegat de cada equip haurà d’anar identificat amb un braçal col·locat de
forma visible.
4.- En cap cas no podrà actuar com a Delegat de club cap membre de la Junta
Directiva de l’FCF.
5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 anys.
6.- En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala, el Delegat de
l’Equip (DS) està habilitat amb la seva llicència a realitzar única i exclusivament
les funcions tipificades en el present article en l’equip on disposa de llicència
federativa.
7.- En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala, el Delegat
de Club (DCS) podrà disposar de llicència federativa en un equip i exercir les
funcions tipificades en el present article en tots els equips que disposa el club
de la llicència federativa. Aquesta llicència no serà compatible amb cap altre
llicència de cos tècnic, entrenador o jugador, sigui de territorial o nacional.
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a)

2.- El Delegat de l’equip donarà fe de l’alineació dels futbolistes que constin en l’acta.
En el cas de falsedat en la presentació de la llicència d’un jugador per un altre, serà
sancionat en la forma que determina el present Reglament. Així mateix, amb la
seva signatura garantirà que els números que es consignen en l’acta corresponen al
dorsal amb el qual cada jugador ha actuat en el partit.
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1.- Tant el club local com el visitat hauran de designar un delegat, que serà el
representant de l’equip fora del terreny de joc, i a qui correspondran, entre d’altres,
les funcions següents:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 318È

1.- Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic qualificats de greus hom

1.- Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic qualificats de greus hom

imposarà al club titular del recinte esportiu la sanció de clausura d’aquest durant un

imposarà al club titular del recinte esportiu la sanció de clausura d’aquest durant un

període d’un a tres partits, amb multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros.

període d’un a tres partits, amb multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros.

2.- Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut prevaldran les regles que es

2.- Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut prevaldran les regles que es

contenen en l’article 300.2 i 3 del present Reglament.

contenen en l’article 300.2 i 3 del present Reglament.

La comissió per tercera vegada en la mateixa temporada d’incidents dels contemplats

La comissió per tercera vegada en la mateixa temporada d’incidents dels contemplats

a l’article 332 del present Reglament comportarà la seva qualificació com a greus, i la

a l’article 332 del present Reglament comportarà la seva qualificació com a greus, i la

imposició de sanció conforme al que preveu el present article.

imposició de sanció conforme al que preveu el present article.

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones identificades

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones identificades

sens dubte com seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest la sanció de

sens dubte com seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest la sanció de

clausura del seu terreny de joc per un període d’un a tres partits, dels que hagués

clausura del seu terreny de joc per un període d’un a tres partits, dels que hagués de

de disputar al seu terreny de joc, més una multa accessòria en quantia de 48,10 a

disputar al seu terreny de joc, més una multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87

400,87 euros.

euros.

4. En cas de reincidència, la comissió d’aquesta infracció, tant en el cas d’incidents

4. En cas de reincidència, la comissió d’aquesta infracció, tant en el cas d’incidents

com a locals o com a visitants, serà sancionada addicionalment amb el descompte

com a locals o com a visitants, serà sancionada addicionalment amb el descompte

d’un punt de la classificació.

d’un punt de la classificació.
5.- La sanció de clausura del terreny de joc prevista en els apartats primer i tercer
del present article pot ser substituïda per la sanció de celebració d’un a quatre
partits a porta tancada, atenen a les circumstàncies concorrents i per decisió de
l’Òrgan disciplinari.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 324È

a)

b)

c)

d)

Agredir qualsevol membre afiliat a l’FCF, espectador
o qualsevol altra persona en l’exercici de la funció
arbitral o com a conseqüència d’una actuació
arbitral, llevat que constitueixi infracció de més
entitat.

g)

h)

i)

Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar a
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.
El que amb falta de diligència notòria, redacti les
actes descrivint les incidències de manera equívoca
o ometent-hi fets, dades o aclariments essencials
per al posterior enjudiciament i qualificació pels
òrgans disciplinaris.
Els que dirigeixin algun partit sense la designació
oficial del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres
de Futbol Sala, llevat que constitueixi infracció de
més entitat.

e)

Els que no compareguin injustificadament a un
encontre.

f)

Els que per manca de diligència notòria incompleixin
les instruccions, convocatòries o ordres rebudes de
les autoritats arbitrals i/o federatives.

Els que actuant com a àrbitres assistents, quart
àrbitre, assistent de reserva, assistent de taula,
cronometrador o qualsevol altra figura supeditada
a l’àrbitre principal, esmentada o no anteriorment,
incompleixi les seves ordres o instruccions.
Els que incompleixin el règim d’incompatibilitats
o l’obligació d’abstenció de designacions, previstos
en el Reglament del Comitè d’Àrbitres i en el del
Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.
Els que, per negligència, alterin indegudament els
rebuts estesos pel Comitè d’Àrbitres o el Comitè
d’Àrbitres de Futbol Sala o les liquidacions dels
partits, així com els que abonin incorrectament
els drets dels àrbitres assistents, sempre que no
constitueixi infracció de més entitat.

j)

Els que facin un ús indegut de la credencial
federativa o la cedeixin a tercers, sempre que no
constitueixi falta de més entitat.

k)

Els que no denunciïn qualsevol anomalia punible
que hagin observat en la conducta de qualsevol
membre de l’organització arbitral o federativa.

l)

El fet de suspendre un encontre sense la
concurrència de les circumstàncies previstes
reglamentàriament per a fer-ho.

m) Els que causin danys materials o personals com
a conseqüència d’un mal ús o un manteniment
inadequat
dels
banderons
electrònics,
intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol
altre material d’ajuda a l’arbitratge propietat de
l’FCF.

n)

Els que incompleixin les sancions imposades o les
mesures de cautela acordades per falta lleu.

o)

Els que no mantinguin la deguda discreció en relació
amb les seves funcions i revelin dades confidencials
o que encara no hagin estat publicades, previ
informe preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

p)

Els que deixin d’aplicar deliberadament les Regles
de Joc, els reglaments federatius que regulen
les competicions i/o les instruccions tècniques
emanades dels òrgans competents, alterant el
transcurs o el resultat del partit, previ informe
preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

q)

Els que incorrin en errors tècnics o de fet en
l’actuació arbitral o en la redacció de les actes dels
encontres que ocasionin alteració del transcórrer o
del resultat del partit, previ informe preceptiu del
Comitè Tècnic d’Àrbitres.
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Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran
sancionades amb inhabilitació temporal per un període
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ARTICLE 324È
PROPOSTA

Agredir qualsevol membre afiliat a l’FCF, espectador
o qualsevol altra persona en l’exercici de la funció
arbitral o com a conseqüència d’una actuació
arbitral, llevat que constitueixi infracció de més
entitat.

b)

Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar a
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.

c)

El que amb falta de diligència notòria, redacti les
actes descrivint les incidències de manera equívoca
o ometent-hi fets, dades o aclariments essencials
per al posterior enjudiciament i qualificació pels
òrgans disciplinaris.

d)

Els que dirigeixin algun partit sense la designació
oficial del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres
de Futbol Sala, llevat que constitueixi infracció de
més entitat.

e)

Els que no compareguin injustificadament a un
encontre.

f)

Els que per manca de diligència notòria incompleixin
les instruccions, convocatòries o ordres rebudes de

g)

Els que actuant com a àrbitres assistents, quart
àrbitre, assistent de reserva, assistent de taula,
cronometrador o qualsevol altra figura supeditada
a l’àrbitre principal, esmentada o no anteriorment,
incompleixi les seves ordres o instruccions.

h)

Els que incompleixin el règim d’incompatibilitats
o l’obligació d’abstenció de designacions, previstos
en el Reglament del Comitè d’Àrbitres i en el del
Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.

i)

Els que, per negligència, alterin indegudament els
rebuts estesos pel Comitè d’Àrbitres o el Comitè
d’Àrbitres de Futbol Sala o les liquidacions dels
partits, així com els que abonin incorrectament
els drets dels àrbitres assistents, sempre que no
constitueixi infracció de més entitat.

j)

Els que facin un ús indegut de la credencial
federativa o la cedeixin a tercers, sempre que no
constitueixi falta de més entitat.

k)

Els que no denunciïn qualsevol anomalia punible
que hagin observat en la conducta de qualsevol
membre de l’organització arbitral o federativa.

l)

El fet de suspendre un encontre sense la
concurrència de les circumstàncies previstes
reglamentàriament per a fer-ho.

m) Els que causin danys materials o personals com
a conseqüència d’un mal ús o un manteniment
inadequat
dels
banderons
electrònics,

intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol
altre material d’ajuda a l’arbitratge propietat de
l’FCF.
n)

Els que incompleixin les sancions imposades o les
mesures de cautela acordades per falta lleu.

o)

Els que no mantinguin la deguda discreció en relació
amb les seves funcions i revelin dades confidencials
o que encara no hagin estat publicades, previ
informe preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

p)

Els que deixin d’aplicar deliberadament les Regles
de Joc, els reglaments federatius que regulen
les competicions i/o les instruccions tècniques
emanades dels òrgans competents, alterant el
transcurs o el resultat del partit, previ informe
preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

q)

Els que incorrin en errors tècnics o de fet en
l’actuació arbitral o en la redacció de les actes dels
encontres que ocasionin alteració del transcórrer o
del resultat del partit, previ informe preceptiu del
Comitè Tècnic d’Àrbitres.
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PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
ARTICLE 338È

2.- Hom sancionarà amb suspensió de dos a quatre partits o per un període de dues
setmanes a un mes:

a)

El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre, sempre que no
constitueixi falta més greu.

a)

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.

El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc envers un adversari i
originar conseqüències 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.

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, i presenciar el partit des de
qualsevol ubicació.

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.
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PROPOSTA

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 maltractar o causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions
esportives.

h)

El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, i presenciar el partit des de
qualsevol ubicació.

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

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 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.
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a quatre jornades o bé d’una a quatre setmanes, i
detracció de 0,10 punts de la classificació arbitral, les
següents:
a)

b)

c)

Realitzar manifestacions o comentaris públics
en mitjans de comunicació o xarxes socials sobre
partits oficials de futbol organitzats per l’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.
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.
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.

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.

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 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.
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b)

c)

Realitzar manifestacions o comentaris públics
en mitjans de comunicació o xarxes socials sobre
partits oficials de futbol organitzats per l’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.
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.
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.

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.

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 competents i dels reglaments federatius
que regulen les competicions, sempre que no
constitueixin infracció de més entitat.

r)

El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent
davant d’actituds antiesportives dels components
dels equips participants en un partit.
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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 fins a 0,10 punts de la classificació arbitral,
les següents:
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2
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Director
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3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

Modificació articles
Pla general
Estatuts i Reglament
d'actuació
General de la Federació
Catalana de Futbol

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

Afegir

Afegir

Afegir

Si per circumstàncies de força major derivades de
la COVID-19 o de qualsevol altre situació de caràcter
imprevisible no és possible la finalització de tots
els partits de competició oficial de la temporada
2020/2021 abans del 30 de juny de 2021, s’entendrà
la temporada prorrogada únicament en relació amb
les competicions no finalitzades, i a aquests efectes
totes les referències d’aquest Reglament que fixen
el 30 de juny i/o l’1 de juliol, així com qualsevol altra
circumstàncies que es computi tenint en compte
aquestes dates, per ser les d’inici i final de temporada,
s’entendran excepcionalment prorrogades fins a
la data en què finalitzin els campionats oficials
aprovats en el Pla de Competicions i llurs respectives
modificacions. Per tal de garantir el compliment del
que s’estipula en la present disposició s’habilita a
la Junta Directiva de l’FCF perquè estableixi la data
oficial de finalització de la temporada esportiva
2020/2021, així com la data d’inici de la temporada
2021/2022, que es comunicarà quan procedeixi
mitjançant circular.

No s’aplicarà la sanció prevista a l’article 288.1 del
present Reglament consistent en la impossibilitat
d’ascens en els dues temporades successives a tots
aquells equips que s’hagin retirat de la competició
entre l’1 de setembre de 2020 i el 27 de juny de 2021.
Sí que serà plenament aplicable als equips retirats
de la competició la pèrdua dels drets derivats de la
seva adscripció a la divisió de què es tracti, i la seva
adscripció , per a la temporada següent, a la divisió o
categoria immediatament inferior, o a la següent, si
en consumar la infracció l’equip estigués virtualment
descendit.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA
Afegir
El futbolista que hagi intervingut en partits oficials del
seu club en la temporada 2020/2021 i s’hagi inscrit per
un altre en la mateixa temporada 2020/2021, actuanthi, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent
temporada. Però no serà necessari el transcurs del
termini mínim de sis mesos des de la cancel·lació de
la primera de les llicències que estableix l’article 125.1
del Reglament General, sinó que es podrà inscriure i
alinear pel club d’origen a partir del primer dia d’inici
de la temporada 2021/2022.

En les competicions disputades en la modalitat
de futbol sala, i exclusivament per a la temporada
2021/2022, les vacants que es produeixin pels motius
indicats als articles 206 i 208 del Reglament General
seran cobertes en primer lloc pels equips adscrits a
la categoria en què s'ha produït la vacant, que l'hagin
perdut per un descens no compensat segons els
criteris de territorialitat: i un cop exclosa aquesta
situació, tindran preferència a mantenir-se en la
categoria en què s'ha produït la vacant els equips
afectats per descensos directes, també segons
criteris de territorialitat.
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9
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 11È

Són categories d’entrenadors:

Són categories d’entrenadors de futbol:

a)

Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, Nacional, o de Tècnic
Superior d’Esport en futbol o en futbol sala.

a)

Professional: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma d’Entrenador
Professional de futbol o la titulació federativa de NIII - Entrenador Nacional.

b)

Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell II, Regional, o de
Tècnic d’Esport en futbol o en futbol sala.

b)

Avançat: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma d'Entrenador
Avançat de futbol o la titulació federativa de NII - Entrenador Territorial.

c)

Nivell I: està formada pels que hagin obtingut el títol del Nivell I, o d’Instructor de
base en futbol o en futbol sala.

c)

Bàsic: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma d'Entrenador
Bàsic de futbol o la titulació federativa de NI - Instructor de Futbol Base.

d)

Monitor: està formada pels que tinguin el títol de Monitor en futbol o en futbol
sala.

d)

Entrenadors en possessió del Diploma / Llicència UEFA "C", "B", "A" i "PRO".

e)

e)

Qualsevol altra que s’estableixi legalment.

Monitor: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma de Monitor de
Futbol.

f)

Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior: Està formada per aquells que
posseeixin el Grau Mitjà com a "Tècnic d'Esport en Futbol" o el Grau Superior
com a "Tècnic Superior d'Esport en Futbol".

g)

Qualsevol altra que s’estableixi legalment.
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3
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Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

Modificació articles
Pla general
Estatuts i Reglament
d'actuació
General de la Federació
Catalana de Futbol

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 14È
ACTUAL
Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:

E: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions de

ES: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions de

Nivell I, II o III de futbol.

nivell I, II o III de futbol sala.

E2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions de

ES2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions de

Nivell I, II o III de futbol.

nivell I, II o III de futbol sala.

MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta titulació.

MI: Llicència pels monitors de futbol sala d’equips participants en competicions
d’àmbit territorial.

MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.
PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en Educació
Física (INEF) i especialitzats en futbol, o amb la titulació de Nivell I, II, o III.

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en Educació
Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb la titulació de Nivell I, II, o III

EP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin una titulació

en futbol sala.

mínima de Nivell I i el Diploma acreditatiu del curs d’entrenador de porters
expedit per la RFEF.

CCS: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la titulació de coordinador
de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima de monitor de futbol

CC: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la titulació de coordinador
de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima de monitor.

sala.
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Catalana de Futbol
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 14È
PROPOSTA

ET: Llicència d’Entrenador Titular, per als que posseeixin qualsevol de les
titulacions de futbol.

ES: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions de
nivell I, II o III de futbol sala.

EA: Llicència d’Entrenador Auxiliar, per als que posseeixin qualsevol de les
titulacions de futbol.

ES2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions de
nivell I, II o III de futbol sala.

ETP: Llicència d’Entrenador Titular en Pràctiques, per als que col·laborin amb
l’Entrenador Titular oficialment acreditat per a la competició (Entrenador Tutor
de Pràctiques), mentre cursen els estudis oficials federatius corresponents a
la categoria de la competició de què es tracti.

MI: Llicència pels monitors de futbol sala d’equips participants en competicions
d’àmbit territorial.

EAP: Llicència d’Entrenador Auxiliar en Pràctiques, per als que col·laborin amb
l’Entrenador Titular oficialment acreditat per a la competició (Entrenador Tutor
de Pràctiques), mentre cursen els estudis oficials federatius corresponents a
la categoria de la competició de què es tracti.

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb la titulació de
Nivell I, II, o III en futbol sala.

PF: Llicència de Preparador Físic, per aquells que siguin llicenciats / graduats
en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i posseeixin com a mínim la
titulació UEFA "B" / Diploma d'Entrenador Bàsic / NI - Instructor de Futbol
Base / Habilitació de competències de la formació acadèmica corresponent.
EP: Llicència d’Especialista de Porters, per als que posseeixin el Diploma del
Curs d'Especialista de Porters de Futbol i una titulació mínima de UEFA "C".
CC: Llicència de Coordinador, per als posseeixin la el Diploma de Coordinador
de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima de UEFA "C" /
Monitor de Futbol.
MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta titulació.
MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors.

MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.

CCS: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la titulació de coordinador
de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima de monitor de
futbol sala.
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9
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 15È

preparador físic o monitor, de futbol o de futbol sala- és el document que estableix
les condicions de la relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les
obligacions de cadascuna respecte a l’altra.
2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies:
a)

Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data, i segell
del club.

b)

Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, entenent-se com a professional
aquell que rep retribució econòmica per la prestació dels seus serveis.

c)

Nom del club i categoria de l’equip que s’entrena.

d)

Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

e)

Condicions econòmiques, si n’hi ha.

f)

Període de vigència.

g)

Signatures, originals, del tècnic, i del president i del secretari del club, amb el
segell de l’entitat.

1.- El contracte federatiu, subscrit entre el tècnic -sigui d'entrenador titular,
entrenador auxiliar o preparador físic- és el document que estableix les condicions
de la relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les obligacions de
cadascuna respecte a l’altra.
2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies:
a)

Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data, i segell del
club.

b)

Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, entenent-se com a professional
aquell que rep retribució econòmica per la prestació dels seus serveis.

c)

Nom del club i categoria de l’equip que s’entrena.

d)

Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

e)

Condicions econòmiques, si n’hi ha.

f)

Període de vigència.

g)

Signatures, originals, del tècnic, i del president i del secretari del club, amb el
segell de l’entitat.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 17È

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.

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.

7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions
establertes per la RFEF.

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.

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-.
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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, Preferent 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).
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS
ARTICLE 17È
PROPOSTA
Primera o Segona

5.- Els clubs podran inscriure, a més, un o diversos entrenadors auxiliars –o

divisions catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Preferent Cadet

segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons monitors, els quals hauran

i Divisió d’Honor Infantil serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a un

de posseir titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a l’entrenador

entrenador en possessió del títol d'Entrenador Regional de Futbol (Entrenador

titular de la competició en la que participa l’equip. En l’àrea tècnica només

Avançat de Futbol, Diploma-Llicència UEFA A o Tècnic d’Esports en Futbol); per

hi podran romandre els tècnics dels equips contendents, que disposin de la

a Tercera catalana, Primera Juvenil, Preferent Infantil, Preferent Aleví, Preferent

preceptiva llicència com a entrenadors titulars o auxiliars, que seran també els

Benjamí, Preferent Femení i Preferent Juvenil Femení serà obligatori inscriure

únics que podran alçar-se a donar instruccions de forma alternativa.

1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip en

6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors auxiliars –o segons entrenadors- a

de Superació dels Estudis de Nivell inicial en Futbol); per a la resta de categories

aquells equips dels clubs que no haguessin inscrit prèviament entrenador titular

l’obligació serà la de Monitor de Futbol Base (Entrenador Nacional C).

–o primer entrenador-.

2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà obligatori

7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions

inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a

establertes per la RFEF.

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.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES
ARTICLE 16È
ACTUAL

Estiguin adscrits a més d’una disciplina esportiva,
prèvia autorització per part de la Comissió Executiva.

b)

Estiguin adscrits fins a dues categories correlatives,
de les quals en dirigiran partits de forma indistinta.

c)

Dirigeixin partits de categoria inferior a la que
estan adscrits o actuïn en categories superiors, en
aquest últim supòsit exclusivament com a àrbitres
assistents o quart àrbitre i assimilables.

2.- Les categories arbitrals per a la modalitat de futbol
onze, són les següents:
a)

Tercera Divisió Nacional: tindrà fins a 35 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

b)

Primera Divisió Catalana: tindrà fins a 70 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

c)

Segona Divisió Catalana: tindrà fins a 200 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

d)

Tercera Divisió Catalana: tindrà fins a 500 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

e)

Assistents de Tercera Divisió: tindrà fins a 30 àrbitres
adscrits al inici de la temporada, que actuaran com
a àrbitres assistents específics de Tercera Divisió
Nacional.

Assistents Territorials: estarà composada pel
contingent que es consideri adequat per cobrir
les necessitats del Comitè, els quals actuaran
com a àrbitres assistents específics de categories
territorials.

g)

Àrbitres Cursetistes: estarà composada pel grup
d’àrbitres que es troben en procés de formació, els
quals actuaran principalment a categories de futbol
base, sense perjudici que actuïn en categories
territorials amateurs, com a àrbitres o assistents,
quan el seu procés formatiu així ho aconselli.

h)

Situació Especial: la integraran aquells àrbitres
que compleixin els requisits establerts en aquest
Reglament, els quals actuaran com a suport als
efectius de les categories anteriors, segons les
necessitats de l’òrgan designador.

i)

La funció d’àrbitre assistent l’exerciran, sempre que
sigui possible, àrbitres de categoria inferior a la de
l’àrbitre principal, del cos específic d’assistents o
àrbitres de Situació Especial, aquests últims, només
per a categories territorials i en casos excepcionals.

j)

La funció de quart àrbitre o assimilable l’exerciran
àrbitres de la mateixa categoria que la de l’àrbitre
principal, o de la immediatament inferior, en
qualsevol cas.

3.- Les categories arbitrals per a la resta de disciplines
esportives, seran determinades per part del Subcomitè
d’Àrbitres competent.

4.- No computaran per al càlcul d’aquestes quantitats
els àrbitres que, en el transcurs de la temporada, arribin
provinents d’altres comitès territorials o ascendeixin de
categoria degut a les seves condicions excepcionals.
En aquestes circumstàncies, el nombre d’àrbitres es
regularitzarà a l’inici de la següent temporada.
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1.- Les categories arbitrals estaran determinades per les
competicions d’àmbit territorial establertes per l’FCF i
les d’àmbit nacional delegades per l’RFEF, segons cada
disciplina esportiva. Per necessitats del Comitè, podrà
haver-hi àrbitres que:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES
ARTICLE 16È
PROPOSTA

Assistents Territorials: estarà composada pel
contingent que es consideri adequat per cobrir
les necessitats del Comitè, els quals actuaran
com a àrbitres assistents específics de categories
territorials.

g)

Àrbitres Cursetistes: estarà composada pel grup
d’àrbitres que es troben en procés de formació, els
quals actuaran principalment a categories de futbol
base, sense perjudici que actuïn en categories
territorials amateurs, com a àrbitres o assistents,
quan el seu procés formatiu així ho aconselli.

h)

Situació Especial: la integraran aquells àrbitres
que compleixin els requisits establerts en aquest
Reglament, els quals actuaran com a suport als
efectius de les categories anteriors, segons les
necessitats de l’òrgan designador.

i)

La funció d’àrbitre assistent l’exerciran, sempre que
sigui possible, àrbitres de categoria inferior a la de
l’àrbitre principal, del cos específic d’assistents o
àrbitres de Situació Especial, aquests últims, només
per a categories territorials i en casos excepcionals.

j)

La funció de quart àrbitre o assimilable l’exerciran
àrbitres de la mateixa categoria que la de l’àrbitre
principal, o de la immediatament inferior, en
qualsevol cas.

Estiguin adscrits a més d’una disciplina esportiva,
prèvia autorització per part de la Comissió Executiva.

b)

f)

Estiguin adscrits fins a dues categories correlatives,
de les quals en dirigiran partits de forma indistinta.

c)

Dirigeixin partits de categoria inferior a la que
estan adscrits o actuïn en categories superiors, en
aquest últim supòsit exclusivament com a àrbitres
assistents o quart àrbitre i assimilables.

2.- Les categories arbitrals per a la modalitat de futbol
onze, són les següents:
a)

Tercera Divisió Nacional: tindrà fins a 32 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

b)

Primera Divisió Catalana: tindrà fins a 65 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

c)

Segona Divisió Catalana: tindrà fins a 200 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

d)

Tercera Divisió Catalana: tindrà fins a 500 àrbitres
adscrits a l’inici de la temporada.

e)

Assistents de Tercera Divisió: tindrà fins a 30 àrbitres
adscrits al inici de la temporada, que actuaran com

3.- Les categories arbitrals per a la resta de disciplines
esportives, seran determinades per part del Subcomitè

d’Àrbitres competent.
4.- No computaran per al càlcul d’aquestes quantitats
els àrbitres que, en el transcurs de la temporada, arribin
provinents d’altres comitès territorials o ascendeixin de
categoria degut a les seves condicions excepcionals.
En aquestes circumstàncies, el nombre d’àrbitres es
regularitzarà a l’inici de la següent temporada.
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a àrbitres assistents específics de Tercera Divisió
Nacional.
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1.- Les categories arbitrals estaran determinades per les
competicions d’àmbit territorial establertes per l’FCF i
les d’àmbit nacional delegades per l’RFEF, segons cada
disciplina esportiva. Per necessitats del Comitè, podrà
haver-hi àrbitres que:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES
ARTICLE 20È
ACTUAL

a)

Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de “no apte” per
no haver superat els mínims d’aptitud en el control físic i/o tècnic d’inici de
temporada.

b)

Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir la baixa
mèdica esportiva per la Mutualitat Catalana de Futbolistes ja hagin tingut el
50% o més dels informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva categoria,
i a la seva puntuació classificatòria, considerant la mitjana dels informes i les
qualificacions de les proves físiques i tècniques, li correspongui una posició
de descens, d’acord amb les xifres consignades en l’apartat primer d’aquest
article.

c)

Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o cessament.

d)

Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de descensos
consignat a l’apartat primer d’aquest article.

Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà considerada
com a posició de descens.

4.- En el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de categoria comportarà la
seva integració en la categoria que haguessin assolit com àrbitres, sempre
que compleixin el requisit d’edat establert. En qualsevol cas, podran formular
sol·licitud d’accés a la Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és
previst a l’article 24è d’aquest Reglament.
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera Divisió Catalana, la pèrdua de categoria
comportarà la baixa automàtica de l’organització arbitral per la temporada
següent. En aquest cas, podran formular sol·licitud d’accés a les categories de
Cursetista o Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és previst a
l’article 24è d’aquest Reglament.
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2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es trobi en
alguna de les següents situacions:

3.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim cinc actuacions
a Tercera Divisió Estatal i Assistents de Tercera Divisió Estatal o quatre a la resta
de categories territorials (Assistents Territorials i Primera, Segona, Tercera i Quarta
Divisió Catalana), descendiran i perdran llur respectiva categoria, llevat que la falta
de designacions sigui motivada per lesions o malalties greus acreditades per la
Mutualitat Catalana de Futbolistes.
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1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament inferior
cinc àrbitres de Tercera Divisió Estatal, dotze de Primera divisió Catalana, trenta
de Segona divisió Catalana i entre seixanta-set i setanta-cinc de Tercera divisió
Catalana.
Els descensos en les categories d’àrbitres assistents es fixaran en el programa
classificatori a l’inici de cada temporada, prenent com a base no la posició
obtinguda en la classificació sinó la condició que la puntuació obtinguda en
els informes de partits i/o en les proves físiques i tècniques sigui inferior a una
determinada nota.

1

133

Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

Modificació articles
Pla general
Estatuts i Reglament
d'actuació
General de la Federació
Catalana de Futbol

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES
ARTICLE 20È
PROPOSTA
1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament inferior

3.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim cinc actuacions

quatre àrbitres de Tercera Divisió Estatal, deu de Primera divisió Catalana, trenta

a Tercera Divisió Estatal i Assistents de Tercera Divisió Estatal o quatre a la resta

de Segona divisió Catalana i entre seixanta-set i setanta-cinc de Tercera divisió

de categories territorials (Assistents Territorials i Primera, Segona, Tercera i Quarta

Catalana.

Divisió Catalana), descendiran i perdran llur respectiva categoria, llevat que la

Els descensos en les categories d’àrbitres assistents es fixaran en el programa

falta de designacions sigui motivada per lesions o malalties greus acreditades per

classificatori a l’inici de cada temporada, prenent com a base no la posició

la Mutualitat Catalana de Futbolistes.
4.- En el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de categoria comportarà la

determinada nota.

seva integració en la categoria que haguessin assolit com àrbitres, sempre
que compleixin el requisit d’edat establert. En qualsevol cas, podran formular

2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es trobi en

sol·licitud d’accés a la Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és

alguna de les següents situacions:

previst a l’article 24è d’aquest Reglament.

e)

Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de “no apte” per
no haver superat els mínims d’aptitud en el control físic i/o tècnic d’inici de
temporada.

5.- En el cas dels àrbitres de Tercera Divisió Catalana, la pèrdua de categoria

Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir la baixa
mèdica esportiva per la Mutualitat Catalana de Futbolistes ja hagin tingut el
50% o més dels informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva categoria,
i a la seva puntuació classificatòria, considerant la mitjana dels informes i les
qualificacions de les proves físiques i tècniques, li correspongui una posició
de descens, d’acord amb les xifres consignades en l’apartat primer d’aquest
article.

Cursetista o Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és previst a

f)

g)

Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o cessament.

h)

Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de descensos
consignat a l’apartat primer d’aquest article.

Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà considerada
com a posició de descens.

comportarà la baixa automàtica de l’organització arbitral per la temporada
següent. En aquest cas, podran formular sol·licitud d’accés a les categories de
l’article 24è d’aquest Reglament.

WWW.FCF.CAT

els informes de partits i/o en les proves físiques i tècniques sigui inferior a una
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 11È

Són categories d’entrenadors:

Són categories d’entrenadors de futbol:

a)

Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, Professional, Nacional,
o de Tècnic Superior d’Esport en futbol sala.

a)

b)

Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell II, Avançat,
Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol sala.

Nivell III: està formada pels que tinguin el títol d’Entrenador Professional,
Diploma-Llicència UEFA PRO de futbol sala, Nivell III, Nacional, o de Tècnic
Superior d’Esport en futbol sala.

b)

Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol d’Entrenador Avançat de
futbol sala, Diploma-Llicència UEFA A de futbol sala, Nivell II, Regional, o de
Tècnic d’Esport en futbol sala.

c)

Nivell I: està formada pels que hagin obtingut el títol d’Entrenador Bàsic de
Futbol Sala, Diploma-Llicència UEFA B de Futbol Sala, Certificat de Superació
d’Estudis del Nivell Inicial de futbol sala, Nivell I, o d’Instructor de base en futbol
sala.

d)

Monitor: està formada pels que tinguin el títol d’Entrenador Nacional C de
futbol sala o Monitor en futbol sala.

e)

Coordinador: està formada per aquells que, a més a més d’alguna de les
titulacions anteriors, tingui el títol de Coordinador en futbol sala

f)

Qualsevol altra que s’estableixi legalment.

c)

Nivell I: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell I, Bàsic, Instructor
de base o Tècnic Esportiu de Cicle Inicial en Futbol Sala.

d)

Monitor: està formada per aquells que tinguin el títol de Monitor en futbol sala.

e)

Coordinador: està formada per aquells que, a més a més d’alguna de les
titulacions anteriors, tingui el títol de Coordinador en futbol sala

f)

Qualsevol altra que s’estableixi legalment.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 12È
ACTUAL
1) En futbol sala:

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, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera i Segona
Divisió Catalana Sènior Femení 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.
f)

Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar en un equip de les
categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera
i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les competicions de Base
Masculí i Femení excepte les divisions d’honor de cadascuna de les categories.
WWW.FCF.CAT

Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a entrenar qualsevol dels
equips federats ti seleccions.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

a)

136

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

Modificació articles
Pla general
Estatuts i Reglament
d'actuació
General de la Federació
Catalana de Futbol

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 12È
PROPOSTA

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, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera i Segona
Divisió Catalana Sènior Femení 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.

f)

Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar en un equip de les
categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i
Primera i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les competicions
de Base Masculí i Femení excepte les divisions d’honor de cadascuna de
les categories.

WWW.FCF.CAT

a)

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

1) En futbol sala:

137

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

Modificació articles
Pla general
Estatuts i Reglament
d'actuació
General de la Federació
Catalana de Futbol

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 14È
PROPOSTA
Les llicències que poden obtenir els tècnics en futbol
sala són les següents:

ES: Llicència de primer entrenador pels que posseeixin
les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.

EST: Llicència d’Entrenador Titular, pels que posseeixin
les titulacions corresponents als Nivell I, II, III o Monitor
de futbol sala.

ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin
les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.
MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips
participants en competicions d’àmbit territorial.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol
sala.
PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin
llicenciats en Educació Física (INEF) i especialitzats en
futbol sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en futbol
sala.
CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala,
pels que posseeixin la titulació de Coordinador de futbol
sala de l’FCF i una titulació mínima de monitor de futbol
sala.
AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala
d’equips participants en competicions d’àmbit territorial.
Aquesta llicència només es podrà realitzar a tècnics en
formació que puguin acreditar la inscripció al curs de
monitor de futbol sala en la mateixa temporada que es
realitzi el curs, sent vàlida només per 1 única temporada
sense possibilitat de tramitar-la cap vegada més.

ESA: Llicència d’Entrenador Auxiliar, pels que posseeixin
les titulacions corresponents als Nivell I, II, III o Monitor
de futbol sala.
ESTP: Llicència d’Entrenador Titular en Pràctiques,
per als que col·laborin amb l’entrenador titular
oficialment acreditat per a la competició (entrenador
tutor de pràctiques), mentre cursen els estudis
oficials federatius corresponents a la categoria de la
competició de què es tracti.
ESAP: Llicència d’Entrenador Auxiliar en Pràctiques,
per als que col·laborin amb l’entrenador auxiliar
oficialment acreditat per a la competició (entrenador
tutor de pràctiques), mentre cursen els estudis
oficials federatius corresponents a la categoria de la
competició de què es tracti.
MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips
participants en competicions d’àmbit territorial.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol
sala.

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin
llicenciats en Educació Física (INEF) i especialitzats en
futbol sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en futbol
sala.
CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala,
pels que posseeixin la titulació de Coordinador de futbol
sala de l’FCF i una titulació mínima de monitor de futbol
sala.
AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala
d’equips participants en competicions d’àmbit
territorial. Aquesta llicència només es podrà
realitzar a tècnics en formació que puguin acreditar
la inscripció al curs de monitor de futbol sala en la
mateixa temporada que es realitzi el curs, sent vàlida
només per 1 única temporada sense possibilitat de
tramitar-la cap vegada més.
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Les llicències que poden obtenir els tècnics són les
següents:
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 15È
PROPOSTA

1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic -sigui primer o segon entrenador,
preparador físic o monitor de futbol sala- és el document que estableix les condicions
de la relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les obligacions de
cadascuna respecte l’altra.

1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic - sigui d’Entrenador Titular,
Entrenador Auxiliar o Preparador Físic - és el document que estableix les condicions
de la relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les obligacions de
cadascuna respecte l’altra.

2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies:

2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies:

a)

Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data i segell del
Club.

a)

Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data i segell del
Club.

b)

Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, entenent-se com a professional
aquell que rep retribució econòmica per la prestació dels seus serveis.

b)

Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, entenent-se com a professional
aquell que rep retribució econòmica per la prestació dels seus serveis.

c)

Nom del Club i categoria de l’equip que s’entrena.

c)

Nom del Club i categoria de l’equip que s’entrena.

d)

Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

d)

Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

e)

Condicions econòmiques, si n’hi ha.

e)

Condicions econòmiques, si n’hi ha.

f)

Període de vigència.

f)

Període de vigència.

g)

Signatures originals del tècnic, del president i del secretari del Club, amb el

g)

Signatures originals del tècnic, del president i del secretari del Club, amb el
segell de l’entitat.

segell de l’entitat.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 17È
ACTUAL

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.

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.
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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.

3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan
disciplinari competent de l’LCFS .
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1.- Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de Divisió d’Honor
Catalana Sènior Masculí, Divisió́ d’Honor Catalana Sènior Femení, Divisió́ d’Honor
Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor Cadet, Divisió́ d’Honor Infantil, Divisió́ 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.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 17È
PROPOSTA

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.

4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un Entrenador Auxiliar el qual haurà de
posseir titulació l’igual 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’Entrenador Auxiliar a aquells equips dels Clubs
que no haguessin inscrit prèviament l’Entrenador Titular.
6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions
establertes per la Real Federación Española de Fútbol.
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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.

3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan
disciplinari competent de l’LCFS .
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1.- Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de Divisió d’Honor
Catalana Sènior Masculí, Divisió́ d’Honor Catalana Sènior Femení, Divisió́ d’Honor
Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor Cadet, Divisió́ d’Honor Infantil, Divisió́ 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.
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7. MODIFICACIÓ D'ARTICLES DELS ESTATUTS I REGLAMENTÀRIES DE L'FCF
PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA
ARTICLE 18È

2.- Els tècnics que, havent estat en actiu durant la temporada, haguessin cessat
en la seva activitat, podran, en el decurs de la mateixa, obtenir llicència com a
futbolistes, encara que només per un equip que no tingui relació de dependència
o filialitat respecte al Club al qual haguessin estat vinculats com a tècnics.
3.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la seva
llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar com a entrenadors o monitors en
equips d’inferior categoria a l’equip en el qual participa com a futbolista, sigui del
mateix club o d’un club diferent, en un equip de futbol base (de juvenils, de cadets,
d’infantils, d’alevins, de benjamins, de prebenjamins, de promeses o de futbol sala
femení); en el cas d’actuar en un club diferent, el tècnic-jugador amb duplicitat
de llicencia serà responsable de comunicar a les dues entitats la seva dualitat de
llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà els efectes que tindrà la possible
sanció que li sigui imposada en una de les competicions, en l’altra.

1.- En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de Nivell I, II o III amb llicència
d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar que entrenin un equip de categoria
territorial, i que a la vegada tinguin la titulació de monitor, podran tenir també
una llicència d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar en un altre equip del
mateix club, o fins i tot en un equip d’un altre club diferent al primer, participant en
competicions d’àmbit Territorial amb la obligació que una d’ambdues llicències
s’ha de tramitar en un equip de base masculí, femení o mixte, impossibilitant
disposar de dues llicències d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar en
equips sènior territorials, independentment que siguin masculins o femenins.
En cas de dualitat de llicència d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar, no es
podran realitzar en dos equips que participin en el mateix grup de competició
de lliga.
L’entrenador serà responsable de comunicar a les dues entitats, si es el cas, la seva
dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà els efectes que tindrà
la possible sanció que li sigui imposada en una de les competicions, en l’altra.
2.- Els tècnics que, havent estat en actiu durant la temporada, haguessin cessat
en la seva activitat, podran, en el decurs de la mateixa, obtenir llicència com a
futbolistes.
encara que només per un equip que no tingui relació de dependència o filialitat
respecte al Club al qual haguessin estat vinculats com a tècnics.
3.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la
seva llicència amb la d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar i actuar com a
entrenadors o monitors en equips d’inferior categoria a l’equip en el qual participa
com a futbolista, sigui del mateix club o d’un club diferent, en un equip de futbol
base (de juvenils, de cadets, d’infantils, d’alevins, de benjamins, de prebenjamins,
de promeses o de futbol sala femení); en el cas d’actuar en un club diferent, el
tècnic-jugador amb duplicitat de llicencia serà responsable de comunicar a les
dues entitats la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà
els efectes que tindrà la possible sanció que li sigui imposada en una de les
competicions, en l’altra.
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1.- En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de Nivell I, II o III que entreni
un equip de categoria territorial, i que a la vegada tinguin la titulació de monitor,
podran tenir també una llicència i un contracte de monitor en un altre equip del
mateix club, o fins i tot en un equip d’un altre club diferent al primer, participant
en competicions d’àmbit Territorial de categoria juvenil o inferiors, masculines o
femenines, sempre que no participin en el mateix grup que el primer equip.
En aquest cas, l’entrenador serà responsable de comunicar a les dues entitats la
seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà els efectes que
tindrà la possible sanció que li sigui imposada en una de les competicions, en l’altra.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

ARTICLE 78È

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

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

d)

Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinearse 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.

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

Aquest nou format de competicions, d’una durada més
curta que la prevista inicialment, requereix igualment que
s’adaptin diversos articles del vigent Reglament General,
els quals estan previstos per una competició d’una durada
estàndard d’una temporada, i en conseqüència la seva
aplicació sense modificar a les competicions reduïdes podria
causar distorsions en aquestes.
Per aquest motiu, la Comissió Executiva de la Federació
Catalana de Futbol ha acordat l’adaptació dels articles que
s’adjunten com a annex a la present Circular a aquestes
noves circumstàncies de la competició, consistent de
forma majoritària en una reducció de les xifres establertes
de forma proporcional a la reducció que pateix aquesta
competició.

c)

Els futbolistes de més de vint-i-tres anys amb llicència
territorial podran alinear-se, indistintament, en qualsevol
dels equips amateurs que tingui el club; tanmateix, quan
hagin intervingut en cinc partits en un dels equips, de
forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real
que hi haguessin actuat, no podran participar en un
altre dels equips del club que sigui de la mateixa divisió
o de divisió inferior.
Tampoc no podran participar en l’equip de divisió inferior
en les dues últimes jornades del campionat, ni en els
partits corresponents a eliminatòries d’ascens o descens
que siguin una continuació del campionat, excepte quan
hagin actuat a totes i cadascuna de les tres jornades
anteriors o, al llarg de la temporada, en cinc ocasions,
fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat.

b)

Els futbolistes amb llicència “A” territorial, de menys de
vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en
qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe
de llicència, excepte en les dues últimes jornades de
competició i partits de promoció de l’equip de la mateixa
categoria o inferior, cas en el qual únicament hi podran
intervenir si hi ha participat en tots tres partits anteriors
o al llarg de la temporada en cinc ocasions.
Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinearse en cap equip de categoria territorial.

També podran participar en altres equips del club, de la
categoria que correspongui a la llicència del futbolista,
quan es compleixin conjuntament les següents
condicions:
1)

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

2)

Els futbolistes només podran intervenir en un
màxim de 3 partits en equips diferent del de la
seva inscripció, transcorreguts els quals només
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Tal com es va informar a través de les Circulars números
25 i 27, per acord de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Futbol de data 10 de desembre de 2020 i de la
Comissió Executiva de Futbol Sala de la Lliga Catalana de
Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol de data 14
de desembre de 2020 es van aprovar les adaptacions dels
Plans de Competicions de futbol 11, futbol 7 i futbol sala a les
circumstàncies de força major causades per la pandèmia de
COVID-19.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

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

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

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

g)

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

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

Text adaptat

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 igual o inferior.
Quan un futbolista hagi participat en tres 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.
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

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 vinti-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)

e)

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

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.
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
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3)

ARTICLE 78È BIS
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

h)

i)

j)

k)

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

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

b)

hi hagi actuat.
No podran fer-ho, tanmateix, en les dues últimes
jornades del campionat en què participi l’equip
d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en
totes i cadascuna de les tres anteriors o, al llarg de la
temporada, en cinc ocasions.

c)

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

d)

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

e)

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

ARTICLE 86È

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.

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

f)

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

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.

a)

g)

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

h)

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

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.

Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips
que constitueixen la cadena del patrocinador, sempre
que hagin complert l’edat requerida en la categoria i
que es tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat
anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen
sempre que no hagi intervingut en el superior en vuit
partits de la competició de què es tracti, de forma
alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que
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g)

Com a excepció, en les categories d’Aleví mixte i Aleví Femení
les jugadores Aleví Femení (FSA), en Infantil mixte i Infantil
Femení les jugadores Infantil Femení (FIS) i en Cadet mixte i Cadet Femení les jugadores Cadet Femení (FCS) podran
participar en un equip de cadascuna de les categories de les
competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya.
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quan l'alineació es produeixi entre equips femenins i
mixtos de la mateixa categoria.

146

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS

Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a)
i als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en
equips del patrocinador haurà de respectar la limitació
establerta a l’article 125 del present Reglament.

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

ARTICLE 141È

3.- Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d’un
equip de futbol o de futbol sala podran entrenar-se en un
equip d’un altre club en el període comprès entre l’ 1 de
maig i l’inici de les competicions de la següent temporada,
sempre que l’equip es trobi inscrit en les competicions de
l’FCF i es disposi anteriorment a l’entrenament, i per escrit,
de la autorització per a participar-hi.

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

a continuació:

ARTICLE 125È

a)

Text adaptat

b)

Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que
constitueixen la cadena del club patrocinador, no
podran participar en cap dels equips que constitueixen
la cadena del club filial.
Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que
constitueixen la cadena del club filial, podran participar
en els equips que constitueixen la cadena del club
patrocinador en les condicions que regulen els articles
78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins de
la mateixa categoria es produeixi en un equip de divisió
superior a la de l’equip que es disposa la llicència inscrita.

ARTICLE 124È
Text adaptat
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran
jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del
que estableixen les disposicions legals i les que es contenen
en el present Reglament.

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

Text adaptat

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

ARTICLE 192È
Text adaptat
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de
començament dels encontres que se celebrin a llurs
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de l’FCF o del
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge.
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les
8 hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors
en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir
de les 11 hores. Així mateix, i en totes les categories, quan la
distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100
km no es podran fixar partits més enllà de les 17 hores de

WWW.FCF.CAT

i)

2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables
tant el jugador com el club on intervingui indegudament.
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e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les
disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del
present article.
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3.- Les disposicions contingudes en el present article seran
d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a les
competicions territorials de futbol femení.
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, l’FCF donarà
trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.
5.- En la modalitat de Futbol Sala els clubs establiran, amb
tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se
celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats
que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent
de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina
disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb
les limitacions esmentades a continuació.
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

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

l’apartat 5 del present article o bé el seu ajornament, sempre
que es pugui complir l’especificació que regula l’article 247.g)
del Reglament General, a molt tardar a les 23:59 hores del
dimecres de la mateixa setmana de celebració́ del partit de
què es tracti.
8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran
de la possibilitat, a través de la intranet federativa, en l’apartat
de suspensions per força major, de suspendre els partits
sempre que sigui per causa justificada. Aquesta gestió estarà
habilitada des del dia anterior a la disputa del partit fins a
una hora abans de la prevista per l’inici del mateix.
La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï
per aquesta via recaurà sobre el club local, i no es podrà
deixar sense efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta
suspensió es notificarà al club visitant per a evitar que efectuï
el desplaçament.
Un mal ús d’aquest protocol podrà comportar l’aplicació
de l’article 389.2f o el 389.5h del Reglament General de
l’FCF si s’acredita que s’ha efectuat amb mala fe, per causa
injustificada, o bé si el col·legiat del partit no confirma la
impossibilitat per a la disputa del partit.
9.- En qualsevol cas els horaris fixats hauran de respectar
les disposicions vigents en cada moment respecte a la
mobilitat de les persones i el toc de queda, de forma que
tots els participants en l’encontre puguin complir-les.
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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.

sènior femení, els encontres podran fixar-se a partir de
les 15 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de
les 9 hores de diumenge i fins a les 20 hores. Tractantse 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.
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diumenge. Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol
set en els quals la distància a recórrer per l’equip visitant sigui
igual o superior a 40 km, no podrà establir-se una hora d’inici
anterior a les 10 hores.
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1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran
obtenir llicència i alinear-se en un altre club diferent al
d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o llur
compromís cancel·lat, segons siguin, respectivament,
professionals o no.

a)

2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan l’equip en el
qual el futbolista ha tingut llicència del club d’origen i el nou
siguin adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits
a la mateixa, a grups diferents.
3.- Si els dos equips fossin adscrits a la mateixa divisió i, si
s’escau, grup, romandrien exclosos de la possibilitat que
consagra el present article aquells jugadors que haguessin
intervingut en l’equip del mateix grup durant tres o més
partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el
temps en què hi van actuar, excepte que el l’equip d’origen
s’hagi retirat de la competició dins de la primera volta del
campionat.

b)

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

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

c)

Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts
–amb igualtat de partits disputats— o a coeficient, la
normativa de desempat aplicable serà la que s’estableix
a l’article 220.2 del Reglament General, tot i que només
es tindrà en compte el primer criteri (diferència més gran
de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons
el resultat dels dos partits jugats entre ells) si entre els
dos equips s’han celebrat els encontres corresponents
a la primera i a la segona volta. Si no és així, es passarà
directament al segon criteri (diferència més gran de gols
a favor, tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en el
decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer
criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips
entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat
el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se
substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats
dividits entre partits jugats).
Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà
directament l’apartat c) de l’article 220.3 del Reglament
General, establint-se com a norma de desempat
la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts,
considerant tots els partits del campionat disputats o, si
continua l’empat, desfent-se aquest a favor del club que
hagi marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha
de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de
partits, aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient
de gols marcats (gols marcats dividits entre partits
jugats).
En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General,

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

En les competicions corresponents a la modalitat de
Futbol Sala i en aplicació de l’article 220.6 del Reglament
General, en els casos en què el Pla de Competicions
de Futbol Sala de l’LCFS estableixi que els ascensos
es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries
de play-off, i tenint en compte la impossibilitat de la
seva celebració, es respectarà l’aparellament de les
eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats
es determinarà el guanyador de l’eliminatòria segons els
criteris i ordre següent:
1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre
partits disputats).
2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint
en compte però tots els obtinguts i rebuts en el decurs
de la competició.
3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols
marcats dividits entre partits disputats).
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Text adaptat

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

Text adaptat

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

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

2.- En el seu defecte, l’Òrgan competent establirà la data i
hora, procurant que tingui lloc abans de l’acabament de la
competició, sempre que sigui possible, quan es tracti d’una
competició per punts.
El nou establiment es comunicarà a ambdós clubs amb
l’antelació suficient.
3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per
l’àrbitre assistent número 1, el qual si també es lesiona, serà
substituït per l’àrbitre assistent número 2.
4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona,
dirigirà l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no
haver àrbitre assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat,
podrà dirigir l’encontre:
a)

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

b)

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

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

Durant les últimes 4 jornades de competició tots els
partits que s’hagin d’ajornar s’hauran de disputar
obligatòriament abans del començament de la
següent jornada del calendari oficial. Els partits de
l’última jornada no es podran ajornar en cap cas. Això
no obstant, sí que es permetrà avançar-ne la data
amb la conformitat dels dos equips implicats. En
l’última jornada de competició no es podrà sol·licitar
l’ajornament del partit al·legant manca d’instal·lació
esportiva. En el supòsit que no es disposi d’instal·lació
esportiva per a la disputa del partit, i els dos equips no
es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que actuï
com a local tindrà l’obligació de disposar d’una altra
instal·lació esportiva per al mateix dia de la disputa del
partit, amb una franja horària de +/- 2 hores de la que
consti assignada.

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

En cas que un equip comparegui sense delegat a

ARTICLE 252È

celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles funcions
qualsevol membre del cos tècnic amb llicencia en vigor.

Text adaptat

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

1.- Les recaptacions líquides dels encontres de competició
a doble partit o a única volta correspondran al club que
jugui al seu propi terreny de joc, el qual tindrà al seu càrrec
les despeses d’organització, inclosos els honoraris arbitrals.
2.- Les dels que se celebrin en camp neutral o a partit
únic es repartiran, per meitat, entre els dos contendents,
deduint-se de la liquidació, com a despeses de l’encontre,
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ARTICLE 247È
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ARTICLE 288È
Text adaptat
1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la seva
exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en una competició
per punts, un cop començada, i aquesta retirada o exclusió es
produís en la primera volta del campionat en qüestió, o bé en
una competició disputada a una única volta, perdrà tots els
drets derivats de la seva adscripció a la divisió de què es tracti,
considerant-se com a no participant en el campionat, i no
puntuarà en favor ni en contra dels altres, a efectes generals
de la classificació de tots ells. Romandrà adscrit, per a la
temporada següent, en la divisió o categoria immediatament
inferior, o en la següent, si en consumar la infracció estigués
virtualment descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós
casos en les dues temporades successives.
Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o
divisió del campionat en qüestió, no podrà ascendir en les
dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció
econòmica en quantia doble a l’establerta inicialment per als
supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è.

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

ARTICLE 293È
Text adaptat
1.- Es considera com alineació d’un futbolista el fet que hagi
participat activament en un encontre, tenint en compte
l’excepció que es contempla a l’article 218.3 del present
Reglament.

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

Pel fet que el futbolista no compleixi els requisits
reglamentaris.

b)

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

c)

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

d)

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

3.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan
disciplinari competent, es computarà el partit per perdut a
l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres
gols a zero, -llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat
millor-, excepte en el supòsit de competició per eliminatòries,
que es resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent.
4.- Si en la comissió d’alineació indeguda s’hagués actuat
de mala fe, i essent la competició per punts, l’infractor serà
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3.- En les finals organitzades per la Federació Catalana
de Futbol, els beneficis econòmics líquids obtinguts es
distribuiran, per terceres parts, entre la mateixa i els dos clubs
finalistes.

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs
ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.
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les següents:
a) Impostos i arbitris.
b) Personal de servei del camp.
c) Bitllets.
d) Honoraris arbitrals.
e) Percentatge que correspongui al club propietari segons
el disposat en l’article anterior.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

5.- En el cas que l’alineació indeguda sigui imputable a
negligència, el club responsable incorrerà en multa accessòria
de 40,08 a 400,87 euros. S’entén per negligència l’omissió
d’aquella diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la
relació esportiva, de l’afiliació federativa i de la participació
en les competicions oficials.
6.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala
fe, la comissió d’una alineació indeguda en les tres últimes
jornades de la competició comportarà el descompte de
tres punts de la classificació, essent la competició per
punts, i una sanció econòmica accessòria d’entre 200 i
400,87 euros.
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en
l’última jornada de la competició per punts ocasioni perjudicis
a tercers en la classificació final, en relació amb ascensos
o descensos de categoria o, si s’escau, en relació amb les
promocions de categoria, aquesta comportarà el descompte
de sis punts de la classificació i una multa accessòria d’entre
400,87 i 601,31 euros.
7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es
resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per
celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà
d’ésser indemnitzat pel culpable en la quantia que es
determini.

8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix
el present article seran inhabilitats o suspesos durant un
període de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons
que hi concorri, respectivament, mala fe o negligència.
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera
no dubtosa que va actuar complint ordres de persones
responsables del club o de l’equip, o desconeixent la
responsabilitat en què incorria.
9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués
estat motivada per trobar-se subjecte a suspensió federativa,
el partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor,
es computarà per al compliment de la sanció imposada al
jugador que va intervenir indegudament.

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

ARTICLE 294È
Text adaptat
1.- La no compareixença d’un equip a un partit oficial, tractantse d’una competició per punts, produirà les conseqüències
següents:
a)

b)

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

2.- Essent la competició per eliminatòries, es considerarà
perduda per al no comparegut la fase de què es tracti; i si
es produís en el partit final aquest es disputarà entre l’altre
finalista i el que va ser eliminat per l’infractor.
En qualsevol cas, el no comparegut no podrà participar en la
propera edició del torneig.
Si el no compareixent fos l’equip visitant, haurà d’indemnitzar
l’oponent en la forma que es determini.
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sancionat amb el descompte de tres d’aquests en la seva
classificació, i i tant en la competició per punts com en les
eliminatòries s’imposarà a més al club responsable multa
accessòria de 56,12 a 601,31 euros. Es considera mala fe el fet
que sigui alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta
irregularitat.
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PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
PRIMER: ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS
3.- En qualsevol cas, la no compareixença injustificada
comportarà, per al club responsable, una multa accessòria
de 56,12 a 601,31 euros.

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

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

Text adaptat
1.- La retirada d’un club de la competició, un cop començada,
determinarà la imposició de multa en quantia de 56,12 a
601,31 euros i hi seran aplicables, a més a més, les disposicions
contingudes en l’article 294è, sobre exclusió de la competició,
inclusió en la categoria inferior o no participació en la propera
edició del torneig, així com les altres que determinin les
disposicions que es regulen en el precepte esmentat per als
supòsits de no compareixença.
2.- Als efectes generals de la puntuació i la classificació,
prevaldrà el previst en l’article 288è del present Reglament,
segons que s’hagi produït en la primera o segona volta del
campionat, o bé en un campionat disputat en volta única.
3.- Les persones que fossin directament responsables de la
situació que preveu el present article seran sancionades amb
suspensió de dos a sis mesos.
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ARTICLE 297È
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5.- Les persones que siguin responsables directes de la
situació que preveu el present article seran sancionades amb
suspensió de dos a sis mesos.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
a) RATIFICACIÓ DELS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DIRECTIVA DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA
SEGON: ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES DE SEGONA CATALANA
La no celebració de competició oficial amb efectes
classificatoris d’ascensos i descensos a la categoria de Segona
Catalana i la condició de voluntarietat de la participació en el
torneig de la categoria genera una situació no prevista per
la reglamentació vigent, tota vegada que un seguit de clubs
i per tant futbolistes adscrits inicialment a la categoria de
Segona Catalana no participaran en aquesta competició.

— 	Els futbolistes inscrits en l’equip de Segona Catalana
d’un club podran alinear-se en equips dependents
del mateix club que militin a les categories de Tercera
o Quarta Catalanes en un nombre màxim de tres per
partit, sense comptar els porters.
Es consideren futbolistes inscrits a Segona Catalana
tant els que figurin així en el moment del partit com els
que hagin tingut llicència en l’equip de Segona Catalana en algun moment de la temporada.
— 	En el cas que l’equip de Segona Catalana participi en
el torneig voluntari de l’FCF, els futbolistes de més de
23 anys que hagin intervingut amb l’equip de Segona
Catalana en 5 o més partits ja no podran alinear-se per
cap equip amateur de categoria inferior del club.
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En conseqüència, la Comissió Executiva de l’FCF, en la seva
reunió de dia 15/03/21, ha establert al respecte les següents
disposicions:
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Per l’indicat, és necessària una regulació específica de les
condicions d’alineació dels futbolistes inscrits inicialment a
Segona Catalana, a d’altres competicions territorials, per tal
que no es produeixi una alteració en les que haurien de ser
les condicions normals de disputa de les mateixes.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
b) MODIFICACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL - 11 TEMPORADA 2020/2021

TERCERA CATALANA

QUARTA CATALANA

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

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

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

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

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

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

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

Ascendirà a Tercera divisió Nacional: Els guanyadors de
l’eliminatòria d’ascens a doble volta que disputaran els
campions de cada subgrup entre ells.
No hi hauran descensos a Segona Catalana.

Els efectes classificatoris seran els següents:

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

Barcelona
Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup.
Girona
Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup
(total 3 equips).
Lleida
Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada grup
(total 2 equips).
Tarragona
Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada grup
(total 2 equips).
Terres de l’Ebre
Ascendirà a Segona Catalana el campió de grup (1 equip).
No hi hauran descensos a Tercera Catalana.

Barcelona
Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.
Girona
Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.
Lleida
Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.
Tarragona
Ascendirà a Tercera Catalana el campió de cada grup.
Terres de l’Ebre
Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.
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PRIMERA CATALANA
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
b) MODIFICACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL - 11 TEMPORADA 2020/2021
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2020/2021
Preferent Femení

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Grup únic format per 18 equips.

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

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

No hi hauran descensos de Preferent a Primera divisió.

No hi hauran descensos de Primera a Segona divisió.

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

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

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

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

La competició es disputarà a una única volta, que serà
la primera del calendari inicialment publicat, i a la seva
finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats a
continuació.
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Primera Divisió Femení
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Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent: El campió de cada grup.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
c) I d) PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 - TEMPORADA 2021/22

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL

CAMPIONAT DE SEGONA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET

CAMPIONAT DE TERCERA CATALANA

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL

CAMPIONAT DE QUARTA CATALANA

CAMPIONAT DE CATATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUVENILS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CADETS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INFANTILS

SUPERCOPA DE CATALUNYA

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALEVINS

COPA DE CATALUNYA AMATEUR

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BENJAMINS

COPA DE CATALUNYA FEMENINA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PREBENJAMINS

COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

COMPETICIONS FUTBOL PLATJA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENI AMATEUR

SELECCIONS TERRITORIALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ AMATEUR FUTBOL SET
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A la Temporada 2021/2022, la Federació Catalana de Futbol organitzarà les següents competicions:
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22
PRIMERA CATALANA

SEGONA CATALANA

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

La conformaran 146 equips, distribuïts en vuit grups amb la següent composició:
• Cinc grups a la província de Barcelona (dos grups de 16 equips i tres grups de 15 equips).
• Un grup de 24 equips a la província de Girona.
• Un grup de 22 equips a la província de Lleida.
• Un grup de 23 equips a la província de Tarragona.

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

Subgrup ascens

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

1r classificat subgrup 1a

4t classificat subgrup 1a

7è classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1a

11è classificat subgrup 1a

9è classificat subgrup 1a

3r classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1b

1r classificat subgrup 1b

9è classificat subgrup 1b

11è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1a

10è classificat subgrup 1a

8è classificat subgrup 1a

12è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1b

6è classificat subgrup 1b

10è classificat subgrup 1b

8è classificat subgrup 1b

12è classificat subgrup 1a

2n classificat subgrup 1b
3r classificat subgrup 1b
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Província de Girona
El grup de 24 equips es dividirà en dos subgrups de 12 equips, que disputaran una primera fase de competició a dues voltes. La
classificació dels equips a la finalització de la primera fase determinarà la seva adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens(del
1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del 4t al 12è classificat de cada
subgrup de la primera fase), els quals disputaran també la competició a dues voltes.
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Província de Barcelona
Els cinc grups disputaran la competició a dues voltes.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22
SEGONA CATALANA
Província de Lleida
Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:
Subgrup ascens
1r classificat subgrup 1a
2n classificat subgrup 1a
3r classificat subgrup 1a
1r classificat subgrup 1b
2n classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

4t classificat subgrup 1a

7è classificat subgrup 1a

11è classificat subgrup 1a

9è classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1b

9è classificat subgrup 1b

11è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1a

10è classificat subgrup 1a

8è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1b

8è classificat subgrup 1b

10è classificat subgrup 1b
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3r classificat subgrup 1b
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El grup de 22 equips es dividirà en dos subgrups
d’11 equips, que disputaran una primera fase de
competició a dues voltes. La classificació dels equips
a la finalització de la primera fase determinarà la seva
adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens(del
1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera
fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del
4t al 11è classificat de cada subgrup de la primera
fase), els quals disputaran també la competició a
dues voltes.
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5
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6
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7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22
SEGONA CATALANA
Província de Tarragona
Les agrupacions de la segona fase es duran a terme d’acord amb la següent estructura:

una primera fase de competició a dues voltes. La

Subgrup ascens

classificació dels equips a la finalització de la primera

1r classificat subgrup 1a

fase determinarà la seva adscripció en la segona fase

2n classificat subgrup 1a

al subgrup d’ascens(del 1r al 3r classificat de cada
subgrup de la primera fase) o bé als quatre subgrups

3r classificat subgrup 1a

de permanència (del 4t a l’11è/12è classificat de cada

1r classificat subgrup 1b

subgrup de la primera fase), els quals disputaran

2n classificat subgrup 1b

també la competició a dues voltes.

3r classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

4t classificat subgrup 1a

7è classificat subgrup 1a

11è classificat subgrup 1a

9è classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1b

9è classificat subgrup 1b

11è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1a

10è classificat subgrup 1a

8è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1b

8è classificat subgrup 1b

10è classificat subgrup 1b

En totes les competicions en dues fases, els equips iniciaran la segona fase amb zero punts, no afegint-se, per tant,
els punts obtinguts en la primera fase.
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equips i un subgrup de 12 equips, que disputaran
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El grup de 23 equips es dividirà en un subgrup d’11
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – TEMPORADA 2021/22
TERCERA CATALANA

QUARTA CATALANA

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

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

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

• Disset grups a la província de Barcelona.
• Quatre grups a la província de Girona.
• Un grup a la província de Lleida.
• Dos grups al camp de Tarragona.

Província de Lleida
Es formaran un grup de 17 equips i un grup de 16 equips, que
disputaran la competició a dues voltes.
Camp de Tarragona
Es formaran dos grups de 17 equips, que disputaran la
competició a dues voltes.
Terres de l’Ebre
Es formarà un grup de 18 equips, que disputarà la competició
a dues voltes.

NOTES

•

Els efectes de classificació es detallen als fulls següents.

•

En el cas que alguna delegació de l’FCF proposi
modificar aquest Pla de Competicions un cop aprovat per
l’Assemblea, pel que fa única i exclusivament a la Quarta
Catalana, es podria autoritzar la variació per part de la
Junta Directiva de l’FCF, sempre que la modificació afecti
l’àmbit de la delegació
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Província de Girona
Es formaran tres grups de 18 equips, que disputaran la
competició a dues voltes.

• Un grup a les Terres de l’Ebre.
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Província de Barcelona
Es formaran vuit grups de 17 equips i tres grups de 16 equips,
que disputaran la competició a dues voltes.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
EFECTES CLASSIFICATORIS
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

SEGONA CATALANA

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

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

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

Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de
Barcelona estarà formada per tres grups de 22 equips,
dividits en sis subgrups d’11 equips.
Girona
Els classificats en les posicions 4a o 4a i 5a (en el cas
grups de 5) de cadascun dels subgrups de permanència
(total 6 equips).
Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de
Girona estarà formada per un grup de 22 equips, dividit
en dos subgrups d’11 equips.
Lleida
Els classificats en les posicions 4a de cadascun dels
subgrups de permanència (total 4 equips)
Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de
Lleida estarà formada per un grup de 20 equips, dividit
en dos subgrups de 10 equips.

Tarragona-Terres de l’Ebre
Els classificats en les posicions 4a o 4a i 5a (en el cas del
grup de 5) de cadascun dels subgrups de permanència
(total 5 equips).
Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de
Tarragona-Terres de l’Ebre estarà formada per un grup de
20 equips, dividit en dos subgrups de 10 equips.
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Ascendiran a Tercera Divisió Nacional tres equips, que
seran els campions de cadascun dels grups de la categoria
(total 3 equips).
Descendiran a Segona Catalana els classificats en les
posicions 12a a 14a dels grups de 14 i en les posicions 12a a
15a de cadascun dels grups de 15, i el pitjor 11è classificat
del conjunt de grups (total 11 equips).

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

Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, els següents equips:
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
EFECTES CLASSIFICATORIS
TERCERA CATALANA

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en les
posicions 15a 17a dels grups de 17 i en els posicions 15a i 16a
dels grups de 16 (total 30 equips)
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de
Barcelona estarà formada per deu grups de 18 equips.
Girona (Tres grups)
• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada
grup, i els millors segons classificats si hi ha places vacants
per a completar els grups de la temporada 22/23
• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en els llocs
16è a 18è de cada grup i el 16è pitjor classificat dels tres
grups (total 7 equips).

Lleida (Dos grups)
• Ascendiran a la Segona Catalana els campions de
cada grup, i els millors segons classificats si hi ha places
vacants per a completar els grups de la temporada 22/23.
• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en els
llocs 17è i 18è de cada grup (total 4 equips).
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de
Lleida estarà formada per dos grups de 16 equips.
Tarragona (Dos grups)
• Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada
grup, i els millors segons classificats d’entre els grups de
Tarragona i Terres de l’Ebre si hi ha places vacants per a
completar els grups de la temporada 22/23.
• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en 17è i
18è lloc de cada grup (total 4 equips).
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de
Tarragona estarà formada per dos grups de 16 equips.

Terres de l’Ebre (un grup)
• Ascendirà a Segona Catalana el campió de grup, i el
millors segons classificats d’entre els grups de Tarragona i
Terres de l’Ebre si hi ha places vacants per a completar els
grups de la temporada 22/23.
• Descendiran a Quarta Catalana del 16è al 18è classificat
(total 3 equips).
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de Terres
de l’Ebre estarà formada per un grup de 16 equips.
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• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada
grup, i els millors segons classificats si hi ha places vacants
per a completar els grups de la temporada 22/23

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de
Girona estarà formada per tres grups de 18 equips.
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Barcelona (Onze grups)
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
EFECTES CLASSIFICATORIS
QUARTA CATALANA (previsió de vint-i-cinc grups)
Barcelona (previsió de disset grups)
• Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.
Girona (previsió de quatre grups)
• Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup.
Lleida (previsió d’un grup)

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.

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

• Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup.

El present Pla de Competicions en relació amb la Quarta Catalana
es basa en la previsió del nombre de grups esmentada a cada
territorial. La variació d’aquesta previsió comportarà la variació
d’aquest nombre, en més o en menys, depenent del nombre final
de grups que es formin.
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Terres de l’Ebre (previsió d’un grup)
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• Ascendirà a Tercera Catalana el campió de cada grup.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
ASCENSOS I DESCENSOS NO COMPENSATS D’EQUIPS DE LA TERCERA DIVISIÓ NACIONAL, GRUP CINQUÈ – TEMPORADA 2021/22

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

•
•
•

•

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

b) Si ascendeixen dos equips

•
•
•

•

Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el segon millor
subcampió de Primera Catalana.
No descendirà a Segona Catalana el millor classificat
dels descensos directes de Primera Catalana.
No descendirà a Tercera Catalana el que correspongui
per la seva millor puntuació dels grups o grup de la
Segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip
no descendit esmentat a l’apartat anterior.
No descendirà a Quarta Catalana el que correspongui
per la seva millor puntuació dels grups o grup de la
Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

c) Si ascendeixen tres equips

•
•
•

•

Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el pitjor
subcampió Primera Catalana.
Ascendirà a Primera Catalana l’integrant de Segona
Catalana amb la segona millor puntuació.
Ascendirà a Segona Catalana el següent que
correspongui per la seva millor puntuació dels
grups o grup de Tercera Catalana de la província a
què pertanyi l’equip ascendit de Segona Catalana
esmentat a l’apartat anterior.
Ascendirà a Tercera Catalana el següent que
correspongui per al seva millor puntuació dels grups
de la Quarta Catalana de la província a què pertany
l’equip ascendit esmentat a l’apartat anterior.

d) Si ascendeixen quatre equips

•
•
•

•

Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el tercer
classificat amb millor puntuació de Primera Catalana.
No descendirà a Segona Catalana el segon millor
classificat dels descensos de Primera Catalana.
No descendirà a Tercera Catalana el que correspongui
per la seva millor puntuació dels grups o grup de
Segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip
no descendit esmentat a l’apartat anterior.
No descendirà a Quarta Catalana el que correspongui
per la seva millor puntuació dels grups o grup de
Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip
no descendit esmentat a l’apartat anterior.

En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació i,
si hi ha igualtat, la millor diferència de gols.
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a) Un ascens no compensat
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Els moviments classificatoris que es produiran a les
competicions territorials d’aficionats en finalitzar la
temporada 2020/2021, segons el nombre d’equips que
ascendeixin a la Segona Divisió “B” o descendeixin a
Tercera Divisió nacional, seran els següent:
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
ASCENSOS I DESCENSOS NO COMPENSATS D’EQUIPS DE LA TERCERA DIVISIÓ NACIONAL, GRUP CINQUÈ – TEMPORADA 2021/22

DESCENS NO COMPENSAT D’EQUIPS DE TERCERA DIVISIÓ NACIONAL
El descens no compensat d’un equip de Tercera Divisió Nacional implicarà el
següent:

•
•

Descendirà a Segona Catalana el classificat immediatament anterior als
descensos directes de Primera Catalana
Descendirà a Tercera Catalana l’equip que correspongui amb la pitjor
puntuació dels grups o grup de la Segona Catalana de la província a què
pertanyi l’equip descendit de la Primera Catalana esmentat en l’apartat

•

anterior.
Descendirà a Quarta Catalana l’equip que correspongui amb la pitjor

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.
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pertanyi l’equip descendit de la Segona Catalana esmentat a l’apartat
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puntuació dels grups o grup de la Tercera Catalana de la província a què
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA DE S.M. EL REY

COPA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Tindran dret a participar-hi els equips que es determini a les

Tindran dret a participar a la Copa Real Federación Española de Fútbol (Copa RFEF), els

bases reguladores de la competició que estableixi la RFEF.

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
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determinarà segons la normativa prevista per la RFEF.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
SUPERCOPA DE CATALUNYA -TEMPORADA 2021/2022

Clubs participants

Altres disposicions

La Supercopa de Catalunya se celebrarà entre els dos equips

Els clubs estan obligats a participar-hi amb jugadors inscrits amb

catalans de Primera Divisió que, en el seu cas, haguessin

llicència federativa en vigor dels primers equips, tot i que es podran

obtingut millor classificació a la finalització de la temporada

convocar un màxim de 9 jugadors amb llicència de l’equip “B”.

prèvia.
La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de la

A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les substitucions

temporada, i no més enllà de la finalització de la temporada

es pactaran de mutu acord.
La renúncia o no disposició a participar a l’esmentada competició

l’hora de celebració de la Supercopa de Catalunya, d’acord

comportarà l’obligació d’indemnitzar a la Federació Catalana de Futbol

amb els clubs.

per un import de 100.000 euros, el qual es destinarà a la promoció del
futbol formatiu.

Sistema de joc

Seran d’aplicació les disposicions previstes al Reglament General de la

Se celebrarà a partit únic. En cas d’empat a la finalització

FCF.

del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de
conformitat amb les disposicions vigents.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA CATALUNYA ABSOLUTA -TEMPORADA 2022/2023

Clubs participants

Eliminatòries

Participaran a la Copa Catalunya Absoluta corresponent

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip d’inferior categoria;

a la temporada 2022/2023 els equips de Primera Catalana

i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà per sorteig.

que hagin assolit l’ascens a la finalització de la temporada
2021/2022 i els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió i

Es disputaran les següents eliminatòries:

Primera Divisió RFEF, i Segona Divisió estatal de la temporada
2021/2022.
No poden participar els equips filials i dependents.

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

a partit únic, En cas d’empat a la finalització del partit, es

Participaran els classificats de la Primera eliminatòria.

procedirà al llançament de tirs de penal, de conformitat amb
les disposicions vigents.

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.

WWW.FCF.CAT
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA CATALUNYA ABSOLUTA -TEMPORADA 2022/2023
DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA ABSOLUTA
Primera

Cinquena

Novena

La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on

Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als

Per

tindran lloc totes les eliminatòries de la competició, la

jugadors que estiguin en condicions de poder ser

de l’FCF. destinarà una partida econòmica per la

composició de cada seu o eliminatòria, la designació de

alineats en el primer equip, amb llicència federativa

competició, subvencionant: als equips guanyadors

caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les

de les eliminatòries, el cost dels arbitratges i els

condicions reglamentaries.

desplaçaments. I també es lliuraran 3 pilotes oficials, i

Segona

temporada

2022/2023,

la

Junta

Directiva

per una sola vegada, als equips que juguin com a locals
En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6

geogràfica i entre clubs de diferents categories.

jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint

En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per

jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar

sorteig, i tractant-se d’equips de la mateixa categoria,

de llicència federativa en vigor.

tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip
que no hagués disputat anteriors eliminatòries com a

Setena

local o hagués celebrat menys partits al seu camp que

En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol

l’equip contrari.

eliminatòria de la competició corresponent pel motiu
que sigui, la Federació adoptarà les mesures adients

Tercera

pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es

En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol

podrà declarar que un club resulti exempt en una

podrà modificar el sistema de joc de les fases de la

determinada eliminatòria.

competició.
Vuitena
Quarta

Els clubs que participin en aquesta competició es

A la Copa Catalunya Absoluta no podran participar els

regiran per les disposicions que figuren a la pròpia de

filials ni els equips dependents d’altres que participin en

la competició i per la reglamentació vigent d’aquesta

la competició per la seva condició de club patrocinador

Federació Catalana de Futbol.

els seus partits.
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o d’equip de superior categoria.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA CATALUNYA AMATEUR - TEMPORADA 2022/2023

Clubs participants

Eliminatòries

Participaran a la Copa Catalunya Amateur corresponent

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip d’inferior categoria;

a la temporada 2022/2023 els equips campions dels grups/

i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà per sorteig.

subgrups d’ascens de Segona Catalana, i els equips campions
de grup de Tercera i Quarta Catalana, a la finalització de la

Es disputaran les següents eliminatòries:
Primera eliminatòria

dependents d’equips que participen a competicions estatals.

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

Sistema de joc

Segona eliminatòria

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.

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 a partir del juny de 2022.
Quarta eliminatòria
Participaran els classificats de la Tercera eliminatòria.
Quarts de final
Participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.
Semifinals
Participaran els classificats dels Quarts de Final.
Final
Participaran els classificats de les Semifinals.
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Temporada 2021/2022.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA CATALUNYA AMATEUR - TEMPORADA 2022/2023
DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA AMATEUR
Primera

Cinquena

Novena

La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on

Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als

Els clubs que participin en aquesta competició es regiran

tindran lloc totes les eliminatòries de la competició, la

jugadors que estiguin en condicions de poder ser

per les disposicions que figuren a la reglamentació

composició de cada seu o eliminatòria, la designació de

alineats en el primer equip, amb llicència federativa

pròpia i a la vigent d’aquesta Federació Catalana de

caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les

Futbol.

condicions reglamentaries.
Desena
Sisena

Per

la

temporada

2022/2023,

la

Junta

Directiva

sempre que sigui possible, seguint criteris de proximitat

En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6

de l’FCF destinarà una partida econòmica per la

geogràfica i entre clubs de diferents categories.

jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint

competició, subvencionant: als equips guanyadors

En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per

jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar

de les eliminatòries, el cost dels arbitratges i els

sorteig, i tractant-se d’equips de la mateixa categoria,

de llicència federativa en vigor.

desplaçaments. I també es lliuraran 3 pilotes oficials, i
per una sola vegada, als equips que juguin com a locals

tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip
que no hagués disputat anteriors eliminatòries com a

Setena

local o hagués celebrat menys partits al seu camp que

En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol

l’equip contrari.

eliminatòria de la competició corresponent pel motiu
que sigui, la Federació adoptarà les mesures adients

Tercera

pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es

En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol

podrà declarar que un club resulti exempt en una

podrà modificar el sistema de joc de les fases de la

determinada eliminatòria.

competició.
Vuitena
Quarta

L’expulsió d’un jugador per targeta vermella directa,

A la Copa Catalunya Amateur podran participar els

per qualsevol motiu, implicarà la prohibició d’alinear-se

equips campions que siguin filials i dependents

al partit següent, davant la impossibilitat material de

d’equips que participin a competicions estatals.

l’òrgan disciplinari per adoptar una resolució.

els seus partits.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ –
TEMPORADA 2022/2023

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE TEMPORADA 2021/2022

Hi participen els clubs que voluntàriament ho desitgin
pertanyents a les categories de Segons divisió RFEF,
Primera divisió Nacional, Preferent i els classificats
en primer, segon, tercer i quart lloc dels grups de la
categoria de Primera Divisió Territorial.
JUVENIL NACIONAL GRUP 7
Primera eliminatòria

El grup de categoria Juvenil Nacional corresponent

Hi participen tots els equip voluntàriament inscrits.

a la Federació Catalana de Futbol estarà format per
disset equips, i els efectes classificatoris seran els que

Segona eliminatòria

determini en cada moment la RFEF.

Hi participen els equips guanyadors de la segona eliminatòria.

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

173

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL
Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.
Tenen l’obligació de participar en aquesta categoria els clubs que en tinguin de Nacional.

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Preferent estarà formada per quatre

La categoria de Primera Divisió estarà formada per vuit

grups de 16 equips cadascun, de caràcter interterritorial.

grups de 16 equips a la província de Barcelona.

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.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la temporada

categoria.

2022/2023 el campió de cada grup i els millors segons
classificats si hi hagués places vacants.

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional per a la
temporada 2022/2023 el campió de cada grup, sempre

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada

que les disposicions de la RFEF així ho estableixin.

2022/2023 del 13è al 16è classificat de cada grup.

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada
2022/2023 del 13è al 16è classificat de cada grup.
Classifiquen per a disputar la Fase Final del Campionat
de Catalunya el campió de cada grup.

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la temporada
2022/2023 el campió de cada grup i els millors segons
classificats si hi hagués places vacants.
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Es disputarà en les categories de Preferent, Primera i Segona Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET
Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

CADET PREFERENT

CADET PRIMERA DIVISIÓ

CADET SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Divisió d’Honor estarà

La categoria de Preferent estarà formada

formada per un grup de 16 equips, de

per quatre grups de 16 equips cadascun,

caràcter interterritorial.

de caràcter interterritorial.

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

Descendeixen a la categoria Preferent per

Cada club podrà tenir un màxim de dos

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.

a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è

equips a la categoria.

classificat de cada grup.
Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la
Classifiquen per a la Fase Final del

temporada 2022/2023 el campió de cada

Campionat de Catalunya del 1r al 8è

grup.

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

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

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la
temporada 2022/2023 el campió de cada
grup i la resta de millors classificats si hi
hagués places vacants.
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Es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, Preferent, Primera i Segona Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL
Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

INFANTIL PREFERENT

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

La categoria de Divisió d’Honor estarà

La categoria de Preferent estarà formada

formada per un grup de 16 equips, de

per quatre grups de 16 equips cadascun,

caràcter interterritorial.

de caràcter interterritorial.

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

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

Descendeixen a la categoria Preferent per

Cada club podrà tenir un màxim de dos

a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è

equips a la categoria.

classificat de cada grup.
Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la
Classifiquen per a la Fase Final del

temporada 2022/2023 el campió de cada

Campionat de Catalunya del 1r al 8è

grup.

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

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

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

WWW.FCF.CAT

INFANTIL DIVISIÓ D’HONOR
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Es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, Preferent, Primera i Segona Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ
Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ

La categoria de Preferent estarà formada

La categoria de Primera Divisió estarà

per dos grups de 16 equips a la província

formada per sis grups de 16 equips a la

de Barcelona.

província de Barcelona.

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

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

Cada club podrà tenir un màxim de dos

Cada club podrà tenir un màxim de 3

equips a la categoria.

equips a la categoria.

Descendeixen a la categoria Primera

Ascendeixen a la categoria Preferent per

Divisió per a la temporada 2022/2023 del

a la temporada 2022/2023 el campió de

14è al 16è classificat de cada grup.

cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del

Descendeixen a la categoria Segona

Campionat de Catalunya el campió de

Divisió per a la temporada 2022/2023 del

grup de les províncies de Girona, Lleida

14è al 16è de cada grup.

i Tarragona, i el 1r i 2n dels grups de la
província de Barcelona.

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

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió
per a la temporada 2022/2023 el campió
de cada grup.
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Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ
Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ

La categoria de Preferent estarà formada

La categoria de Primera Divisió estarà

per dos grups de 16 equips, a la província

formada per sis grups de 16 equips a la

de Barcelona.

província de Barcelona

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

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

Es permet la participació d’un màxim de

Es permet la participació d’un màxim de

dos equips per club.

tres equips per club.

Descendeixen a la categoria Primera

Ascendeixen a la categoria Preferent per

Divisió per a la temporada 2022/2023 del

a la temporada 2022/2023 el campió de

14è al 16è classificats de cada grup.

cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del

Descendeixen a la categoria Segona

Campionat de Catalunya el primer i

Divisió per a la temporada 2022/2023 del

segon classificat de cada grup de la

14è al 16è de cada grup.

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.

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

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió
per a la temporada 2022/2023 el campió
de cada grup.
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Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS

CATEGORIA ÚNICA

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.

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

WWW.FCF.CAT

característiques dels equips inscrits.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - TEMPORADA 2021/2022
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

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.

WWW.FCF.CAT

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”.
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dugui a terme de totes les modificacions produïdes.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE GIRONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

equips.
Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de

grup (total 2 equips).

cada grup i els subcampions amb millor classificació fins
a cobrir les places vacants.

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips
com campions de segona divisió hi hagin.
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cobrir les places vacants.
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millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins a
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE GIRONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET

CADET PRIMERA DIVISIÓ

CADET SEGONA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

equips.
Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de

grup (total 2 equips).

cada grup i els subcampions amb millor classificació fins
a cobrir les places vacants.

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

182

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE GIRONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

equips.
Ascendiran a la categoria de primera divisió el campió de
Ascendiran a la categoria de preferent el campió de cada

cada grup.

grup (total 2 equips).

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.
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millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins a
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El segon classificat podrà optar a alguna de les places de
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE GIRONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

ALEVÍ PREFERENT

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16

La conformaran 64 equips, dividits en quatre grups de

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

equips.

16 equips.

Classifiquen per la fase final del Campionat de

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada

Catalunya el campió de cada grup.

grup (total 4 equips).

Descendeixen a la categoria primera divisió els

Descendeix a la categoria segona divisió tants equips

classificats en els llocs 15è i 16è de cada grup (total 4

com campions de segona divisió hi hagin.

Ascendeixen a la categoria primera divisió el campió

WWW.FCF.CAT
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equips).

de cada grup.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE GIRONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ

BENJAMÍ PREFERENT

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

La conformaran 32 equips, dividits en dos grups de 16

La conformaran grups d’un màxim de 16 equips.

equips.
Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada
Classifiquen per la fase final del Campionat de Catalunya

grup.

el campió de cada grup.
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com campions de primera divisió hi hagin.
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Descendeixen a la categoria primera divisió tants equips
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

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.
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CATEGORIA ÚNICA

DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ

DELEGACIÓ DE GIRONA

186

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a

format per 16 equips. (Grup 9è).

Lleida estarà formada per dos grups d’un màxim de 16
equips ( Grup 7è i Grup 8è).

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent per la
temporada 2022/2023, el campió del Grup 9è, seguint la

Ascendiran de Juvenil Segona Divisió a la categoria de

mateixa normativa que a la resta de delegacions.

Juvenil Primera Divisió per la temporada 2022/2023, els
WWW.FCF.CAT

Divisió els classificats en els llocs 16è, i 15è i 14è.

mateixa normativa que a la resta de delegacions.
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campions i subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint la
Descendiran de Juvenil Primera Divisió a Juvenil Segona
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET

CADET PRIMERA DIVISIÓ

CADET SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida

format per 16 equips. (Grup 12è).

estarà formada per tres grups d’un màxim de 16 equips
(Grup 7è, Grup 8è i Grup 9è).
Ascendirà de Cadet Segona Divisió a la categoria de Cadet

grup 12è, seguint la mateixa normativa que a la resta de

Primera Divisió per la temporada 2022/2023, els campions

delegacions.

dels Grups 7è, 8è i 9è, i el segon millor classificat dels tres
grups, seguint la mateixa normativa que a la resta de

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

delegacions (total 4 equips).
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Preferent per la temporada 2022/2023, el campió del
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Ascendiran de Cadet Primera Divisió a la categoria Cadet

188

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a

format per 16 equips (Grup 16è).

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

del Grup 16è, seguint la mateixa normativa que a la resta

Primera Divisió per la temporada 2022/2023, els campions

de delegacions.

del Grup 1r, Grup 2n, Grup 3r i del Grup 4t, seguint la
mateixa normativa que a la resta de delegacions (total 4

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

equips).

WWW.FCF.CAT
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Ascendiran de Infantil Primera Divisió a la categoria
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

PREFERENT ALEVÍ

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a

format per 16 equips (Grup 3r).

Lleida estarà formada per dos grups d’un màxim de 16

Lleida estarà formada per cinc grups d’un màxim de 16

equips (Grup 7è i Grup 8è).

equips (Grup 22è, Grup 23è, Grup 24è, Grup 25è i Grup

Divisió per la temporada 2022/2023 , els classificats en

Ascendiran d’ Aleví Primera Divisió a la categoria

els llocs 16è, 15è, 14è i 13è.

de Preferent Aleví per la temporada 2022/2023, els

Ascendiran d’Aleví Segona Divisió a la categoria

campions i els subcampions dels Grups 7è i 8è seguint

d’Aleví Primera Divisió per la temporada 2023/2023, el

la mateixa normativa que a la resta de delegacions.

campions dels Grups 22è, 23è, 24è, 25è i 26è, i el millor
segon classificat dels cinc grups, seguint la mateixa

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

normativa que a la resta de delegacions.

WWW.FCF.CAT

26è).
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Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) a Aleví Primera
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ FUTBOL 7

PREFERENT BENJAMÍ

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

Durant la temporada 2021/2022, el grup de Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida

format per 16 equips (Grup 3r).

estarà formada per sis grups d’un màxim de 16 equips
(Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è).
Ascendiran de Benjamí Primera Divisió a la categoria de
Preferent Benjamí per la temporada 2022/2023, els tres

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

WWW.FCF.CAT
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millors campions per coeficients dels sis grups (Grup 9è,
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ FUTBOL 7

DELEGACIÓ DE LLEIDA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DEBUTANT FUTBOL 5

CATEGORIA ÚNICA

CATEGORIA ÚNICA

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà

formada per sis grups d’un màxim de 16 equips (Grup 1r, Grup 2n,

formada per un grup d’un màxim de 16 equips (Grup 1r).

Grup 3r, Grup 4t, Grup 5è i Grup 6è).
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No hi ha ascensos ni descensos.
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No hi ha ascensos ni descensos.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE LLEIDA
DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ INFANTIL

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria

Durant la temporada 2021/2022 aquesta categoria

a Lleida estarà formada per un grup d’un màxim 16

a Lleida estarà formada per un grup de màxim 16

equips, si hi ha suficients equips.

equips, si hi ha suficients equips.

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera Divisió

Territorial per la temporada 2022/2023, el campió del

Infantil per la temporada 2022/2023 el campió de

grup.

grup.

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 FEMENÍ
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL

SEGONA DIVISIÓ JUVENIL

Aquesta categoria estarà formada per un grup de 16

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

equips (Grup 10).

cada Grup.

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.
Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en
WWW.FCF.CAT
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funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET

PRIMERA DIVISIÓ CADET

SEGONA DIVISIÓ CADET

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

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

Ascendirà a Preferent el campió de grup.
Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en
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funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió.

195

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL

SEGONA DIVISIÓ INFANTIL

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

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

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.
Descendiran a la Segona Divisió els darrers classificats, en

WWW.FCF.CAT
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funció dels grups que es puguin formar de Segona Divisió.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

PREFERENT ALEVÍ

PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ

Es formarà un grup de 16 equips (Tarragona i Terres de

Aquesta categoria estarà formada per dos grups (Grup

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup.

l’Ebre – Grup 4).

14 i Grup 15).

Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els

Ascendiran a Preferent (Grup 4) els campions de Grup. A

llocs 14è, 15è i 16è.

més, també ascendirà el campió de les Terres de l’Ebre.

Divisió.

WWW.FCF.CAT
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Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats,
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ

PREFERENT BENJAMÍ

PRIMERA DIVISIÓ BENJAMÍ

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ

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

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

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup.

Grup 5).
Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els
Ascendiran a Preferent els campions de Grup , i el
campió del Grup de Terres de l’Ebre.

en funció dels grups que es puguin formar de Segona
Divisió.
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llocs 14è, 15è i 16è.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ

Per a la temporada 2021/2022 s’ha previst la creació de

En les categories de Primera Divisió de Juvenil, Cadet i Infantil, qualsevol descens

dues categories, Primera i Segona divisió, i la Primera

Preferent, no compensat amb un ascens, afectarà als últims classificats dels Grups de la província,

de categoria

divisió estarà formada per un grup de 16 equips.

tenint en compte la ubicació geogràfica.

La temporada 2021/2022 serà de transició, i per la
temporada 2022/2023 ascendiran a la Primera divisió els
tres primers classificats i el quart millor classificat dels
cinc grups (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è i Grup

delegació de Tarragona.

WWW.FCF.CAT

En aquesta competició només participaran equips de la
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13è), i la resta d’equips restarà a la Segona divisió.

199

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

CADET PRIMERA DIVISIÓ

Ascendirà a Juvenil Preferent el campió de la promoció,

Ascendirà a Cadet Preferent el campió de la promoció,

que disputaran els dos primers classificats de cada grup.

que disputaran els dos primers classificats de cada grup.

WWW.FCF.CAT

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET
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CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

200

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

Ascendirà a Infantil Preferent el campió de la promoció,

La categoria de Segona Divisió Infantil la formaran tants

que disputarà el primer classificat de cada grup i el millor

grups com siguin necessaris en funció dels equips inscrits.

segon.
Descendiran a Infantil Segona divisió tants equips com

WWW.FCF.CAT
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calgui perquè puguin ascendir tots els campions de grup.

201

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.

Pujarà a Aleví Primera Divisió els campions de cada

La Tercera Divisió Aleví quedarà formada per

Descendiran a la categoria de Segona Divisió els dos

grup més el millor segon.

grups com siguin necessaris en funció dels equips que

últims classificats.

Descendiran a Aleví Tercera divisió tants equips com

s’inscriguin.

tants

calgui perquè puguin ascendir tots els campions de

WWW.FCF.CAT
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grup

202

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – TEMPORADA 2021/2022

DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ
Ascendirà a la categoria Preferent el campió de la
promoció que jugaran els dos primers classificats de

WWW.FCF.CAT
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cada grup.

203

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

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

El grup de 22 equips es dividirà en dos subgrups

Subgrup ascens

d’11 equips, que disputaran una primera fase de

1r classificat subgrup 1a

competició a dues voltes. La classificació dels equips

2n classificat subgrup 1a

adscripció en la segona fase al subgrup d’ascens

3r classificat subgrup 1a

(del 1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera

1r classificat subgrup 1b

fase) o bé als quatre subgrups de permanència (del

2n classificat subgrup 1b

4t al 11è classificat de cada subgrup de la primera
fase), els quals disputaran també la competició a

3r classificat subgrup 1b

dues voltes.
Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

4t classificat subgrup 1a

7è classificat subgrup 1a

11è classificat subgrup 1a

9è classificat subgrup 1a

7èclassificat subgrup 1b

4t classificat subgrup 1b

9è classificat subgrup 1b

11è classificat subgrup 1b

Subgrup permanència 1

Subgrup permanència 2

5è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1a

10è classificat subgrup 1a

8è classificat subgrup 1a

6è classificat subgrup 1b

5è classificat subgrup 1b

8è classificat subgrup 1b

10è classificat subgrup 1b
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Grup únic format per 22 equips.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ

Dos grups formats per 18 equips, agrupats per proximitat

Grups de fins a 16 equips, agrupats per proximitat

geogràfica, de caràcter interterritorial.

geogràfica, preferentment de caràcter comarcal.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Ascendeixen de Preferent a Categoria Nacional
El campió de Grup, o allò que estableixin les normes reguladores de les competicions de la RFEF.
Descendeixen de Preferent a Primera Divisió
Els classificats en 4a posició dels subgrups de permanència (total 4 equips).

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.

Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent

Del 15è al 18è 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.
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Descendeixen de Primera a Segona Divisió
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El campió de cada grup.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ AMATEUR
FUTBOL 7

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

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

Descendeixen de la categoria Preferent a la

Es disputa en la modalitat de futbol 11.

Primera divisió
El 15è i 16è classificats.

Grups de fins a 16 equips, en encontres a disputar en cap
PREFERENT FEMENÍ JUVENIL
Grup únic format per 16 equips

Ascendeixen de la categoria Primera divisió a
Preferent
El campió de cada grup.

Descendeixen de Primera a Segona Divisió
Del 14è al 16è classificats, o tant equips com calgui
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL

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

Dos grups formats per 16 equips cadascun.
Ascendeixen de Segona a Primera divisió
El campió de cada grup.

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL
Grups formats per un màxim de 16 equips, de caràcter
territorial.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
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
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ INFANTIL

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.
Descensos de Primera a Segona Divisió
Es disputa en la modalitat de futbol 7.

Del 14è al 16è de cada Grup, o tant equips com calgui perquè
ascendeixin tots els campions de Segona Divisió.

Es formaran dos grups de caràcter interterritorial,

Grups de fins a 16 equips agrupats per

de fins a 16 equips.

proximitat geogràfica.

Ascensos de Segona a Primera Divisió
El campió de cada grup.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ

EFECTES DE CLASSIFICACIÓ

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.
Descensos de Primera a Segona Divisió
Del 14è al 16è, o tant equips com calgui perquè ascendeixin tots
els campions de Segona Divisió.

Es formarà un grup de 16 equips.

Grups de fins a 16 equips agrupats per
proximitat geogràfica

Ascensos de Segona a Primera divisió
El campió de cada grup.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – TEMPORADA 2021/2022
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ

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

WWW.FCF.CAT
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PROPOSTA CALENDARI - TEMPORADA 2021/2022

OBSERVACIONS

DATA

1A CATALANA 15/14

2A CATALANA 22/24

2A/3A CATALANA 15/16

GRUPS 18

HONOR/PREF/4A

FUTBOL BASE 1A

FUTBOL BASE
2A/3A

5/9/21

1

1

26/9/21

2

2

1
2

1

3/10/21

1

3

1

3

10/10/21

2

4

2

4

3

2

1

17/10/21

3

5

3

5

4

3

2

24/10/21

4

6

4

6

5

4

3

31/10/21

5

7

5

7

6

5

4

7/11/21

6

8

6

8

7

6

5

14/11/21

7

9

7

9

8

7

6

21/11/21

8

10

8

10

9

8

7

28/11/21

9

11

9

11

10

9

8

12/12/21

10

12

10

12

11

10

9

19/12/21

11

13

11

13

12

11

10

9/1/22

12

14

12

14

13

12

11

16/1/22

13

15

13

15

14

13

12

5/12/21

Nadal

26/12/21

Nadal

2/1/22

Carnestoltes

23/1/22

14

16

14

16

15

14

13

30/1/22

15

17

15

17

16

15

14

6/2/22

16

18

16

18

17

16

15

13/2/22

17

19

17

19

18

17

16

20/2/22

18

20

18

20

19

18

17

27/2/22
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PROPOSTA CALENDARI - TEMPORADA 2021/2022

1A CATALANA 15/14

2A CATALANA 22/24

2A/3A CATALANA 15/16

GRUPS 18

HONOR/PREF/4A

FUTBOL BASE 1A

FUTBOL BASE
2A/3A

6/3/22

19

21

19

21

20

19

18

13/3/22

20

22 (fi 1a fase)

20

22

21

20

19

20/3/22

21

21

23

22

21

20

27/3/22

22

1

22

24

23

22

21

3/4/22

23

2

23

25

24

23

22

10/4/22

24

3

24

26

25

24

23

24/4/22

25

4

25

27

26

25

24

1/5/22

26 (fi grups 14)

5

26

28

27

26

25

8/5/22

27

6 (fi permanència)

27

29

28

27

26

15/5/22

28

7

28

30

29

28

27

22/5/22

29

8

29

31

30

29

28

29/5/22

30 (fi grup 15)

9

30

32

30

29

17/4/22

5/6/22
12/6/22
19/6/22
26/6/22
3/7/22
10/7/22

10
(fi ascens/permanència)

33
34

30
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DATA
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
PROPOSTA DE LES TARIFES ARBITRALS - TEMPORADA 2021/2022

1a Catalana

2a Catalana

591,60€

471,30€

332,55€

AMISTOSOS

3X1

CATEGORIA

LLIGA

AMISTOSOS

3X1

Infantil

62,45€

40,00€

59,75€

296,00€

461,00€

178,00€*

290,00€*

Aleví

46,20€

23,50€

34,75€

237,00€

365,50€

Benjamí

39,50€

20,25€

32,50€

150,00€*

234,00€*

Prebenjamí i Debutant

35,70€

18,00€

30,50€

167,50€

270,50€

2a Nacional Femení

114,75€

106,50€*

168,50€*

Preferent Femení

112,20€

59,50€*

87,75€*

3a Catalana

171,20€

86,50€

131,00€

1a Div. Femení

93,20€

59,50€*

87,75€*

4a Catalana

128,05€

78,50€

120,50€

2a Div. Femení

88,80€

59,50€

87,75€

Div. Honor Juvenil

173,40€

Amateur F-7 Femení

46,20€

36,00€

47,00€

Juvenil Nacional

153,00€

123,50€

175,50€

Femení Juvenil

70,40€

47,20€

69,50€

Juvenil Preferent

117,00€

77,50€

143,00€

Femení Cadet 7

47,80€

36,00€

47,00€

Juvenil

80,10€

49,75€

74,50€

Femení Infantil 7

44,90€

31,25€

43,75€

Div. Honor Cadet

107,10€

44,00*

69,50€*

Femení Aleví 7

42,90€

25,25€

34,75€

Cadet

70,40€

44,00€

69,50€

Femení Benjamí 7

39,50€

20,25€

32,50€
* sense assistents

Els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable tindran una dieta especial de 7€ per
àrbitre, a sumar al rebut (tret de les jornades designades entre setmana).
A més a més, si el partit, per durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30
hores tindran una dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut.
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LLIGA
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214

1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22
SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS DE FUTBOL BASE

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL 7

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

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

€ c/u

20 €

Total a cobrar

40,00 €

Drets

40,00 €

Total a cobrar

€ c/u

16,00 €

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

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

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

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

32,00 €
32,00 €
WWW.FCF.CAT
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SUBTOTAL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22
SOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓ
Quan per agressions, sol·licitud dels clubs, comunicació a través del Comitè
de Competició o d’altres circumstàncies, s’enviï àrbitres d’altra Delegació
aliena a la del Club implicat, les tarifes seran incrementades en:

4a CATALANA
Arbitraran en aquesta categoria àrbitres col·legiats, àrbitres en Situació Especial per
necessitats del CTA o àrbitres aspirants que puguin ser proposats per ascens.

CONCEPTE DIETES

CERDANYA

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 €

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

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

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

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:
3a Divisió

120.00 €

1a Catalana

120.00 €

2a Catalana

79.00 €

3a Catalana

44.00 €

4a Catalana

33.00 €

WWW.FCF.CAT

25,00 €
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De 0 a 100 KM. anada i tornada (per àrbitre)
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22
PARTITS SUSPESOS FUTBOL BASE I FUTBOL FEMENÍ

CONTINUACIÓ DE PARTITS

FUTBOL 7

FUTBOL 11
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o
els dos equips, abans de començar, s’establirà com a compensació global
20€ per àrbitre.
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit,
s’abonarà el rebut, però a la continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge.
En aquest cas només s’abonaran les despeses de 20€ per àrbitre.

Si 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).

WWW.FCF.CAT

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.

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.
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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
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2
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Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
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Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
CONSIDERACIONS GENERALS – TEMPORADA 2021/22
INCOMPAREIXENCES ARBITRALS

PARTITS EN DIA LABORABLE

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

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

WWW.FCF.CAT
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Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre setmana és imputable a l’àrbitre o al CTA.
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Ordre del dia

Informe del
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2
Informe del
Director
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3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
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4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6
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activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
e)PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA TEMPORADA 2021/2022
NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ

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.

•
•

Alineacions de futbolistes:

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valorarà per ordre, pels següents
punts:

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.

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.

1a semifinal: el campió del Grup 1 amb el campió del Grup 2

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

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.

* 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.

WWW.FCF.CAT

Es faran tres grups de 3 equips cadascun.

Les semifinals s’estructuren en cada categoria:
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Les regles de joc seran les vigents per partits de futbol platja segons la
reglamentació FIFA.
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8. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ
e)PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL PLATJA TEMPORADA 2021/2022
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.

WWW.FCF.CAT
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Link Regles del Joc de Futbol Platja de la FIFA
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de Futbol Sala.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada
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7
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Catalana de
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9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LLICÈNCIES JUGADORS/ES
LLICÈNCIES LCFS TEMPORADA 2020- 2021

LLICÈNCIES JUGADORS FUTBOL SALA
TIPUS LLICÈNCIA

TOTAL LLICÈNCIES
JUGADORS/ES
EN L’LCFS

20.274

LLICÈNCIES JUGADORES FUTBOL SALA

24.332

LLICÈNCIES
TOTALS LCFS

LLICÈNCIES COS TÈCNIC FUTBOL SALA

CODI

ALTES

TIPUS LLICÈNCIA

CODI

ALTES

TIPUS LLICÈNCIA

CODI

ALTES

SALA PROFESSIONAL

SPF

32

AFICIONAT FEMENÍ SALA

ASF

1.138

SALA ENTRENADOR

ES

356

SALA AFICIONAT

AS

4.156

JUVENIL SALA FEMENÍ

FJS

420

SALA 2N ENTRENADOR

E3

20

SALA JUVENIL

JS

3.205

CADET SALA FEMENÍ

FCS

308

SALA MONITOR

MI

1.732

SALA CADET

CS

3.140

INFANTIL SALA FEMENÍ

FIS

286

SALA 2N MONITOR

MI2

69

SALA INFANTIL

IS

2.943

ALEVÍ SALA FEMENÍ

FSA

217

SALA ASPIRANT MONITOR

AMI

99

DS

1.534

SALA ALEVÍ

SA

2.292

BENJAMÍ SALA FEMENÍ

FBS

75

SALA DELEGAT

SALA BENJAMÍ

BS

1.170

MINIBENJAMÍ SALA FEMENÍ

BSMF

7

AUXILIAR SALA

AUS

128

SALA MINIBENJAMÍ

BSM

219

SALA PREBENJAMÍ FEMENÍ

FPS

23

SALA ENCARREGAT MATERIAL

SM

61

SALA PREBENJAMÍ

PS

551

SALA MINIPREBENJAMÍ FEMENÍ

PSMF

5

SALA A.T.S.

TS

7

SALA MINIPREBENJAMÍ

PSM

41

DEBUTANT SALA FEMENÍ

FDBS

2

SALA PREPARADOR FÍSIC

PFS

2

DEBUTANT SALA

DBS

44

SALA METGE

MS

3

COORDINADOR CLUB SALA

CCS

47

TOTAL

17.793

TOTAL

2.481

TOTAL

4.058

WWW.FCF.CAT

2.085

TOTAL EQUIPS
PARTICIPANTS
EN L’LCFS
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384

TOTAL CLUBS
PARTICIPANT
EN L’LCFS

222

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
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9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
PARTITS APLAÇATS I REASSIGNATS

129

30

4

4

91

TOTAL PARTITS
NO JUGATS

TOTAL PARTITS NO
JUGATS SÈNIOR MASCULÍ

TOTAL PARTITS NO
JUGATS SÈNIOR FEMENÍ

TOTAL PARTITS NO
JUGATS BASE FEMENÍ

TOTAL PARTITS NO JUGATS
BASE MASCULÍ/MIXTE

SÈNIOR MASCULÍ

PARTITS

BASE MASCULÍ / MIXTE

PARTITS

2a Divisió B nacional

2

Juvenil nacional

0

3a Divisió nacional

3

Juvenil Divisió d’Honor

0

Divisió d’Honor Catalana

0

Juvenil 1a Divisió

4

1a Divisió Catalana

9

Juvenil 2a Divisió

12

2a Divisió Catalana

11

Juvenil 3a Divisió

3

3a Divisió Catalana

5

Cadet Divisió d’Honor

1

30

Cadet 1a Divisió

1

Cadet 2a Divisió

6

SÈNIOR FEMENÍ

PARTITS

Cadet 3a Divisió

17

2a nacional

2

Infantil Divisió d’Honor

0

Divisió d’Honor Catalana

0

Infantil 1a Divisió

9

1a Divisió Catalana

2

Infantil 2a Divisió

7

2a Divisió Catalana

0

Infantil 3a Divisió

7

4

Aleví Divisió d’Honor

0

Aleví 1a Divisió

8

BASE FEMENÍ

PARTITS

Aleví 2a Divisió

10

Juvenil Divisió d’Honor

0

Aleví 3a Divisió

4

Juvenil 1a Divisió

1

Benjamí

0

Cadet

1

Minibenjamí

2

Infantil

0

Prebenjamí

0

Aleví

2

Miniprebenjamí

0

4

91
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Estat de partits no disputats de la temporada 2020-2021, a data de
10 de maig de 2021, tots ells, reassignats amb una nova data de joc:
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PARTITS NO DISPUTATS DE LA TEMPORADA 2020-2021
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4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
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5
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càrrecs previstos
reglamentàriament

6
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activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

Modificació articles
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General de la Federació
Catalana de Futbol

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
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9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
DADES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA
DADES DE L’ÀREA DE COMPLIMENT NORMATIU DE FUTBOL SALA DE LA TEMPORADA 2020-2021

22

2

2

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

COMITÈ FUTBOL
SALA FEMENÍ

COMITÈ LLEIDATARRAGONAGIRONA

226

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

262

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

50

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

105

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

7

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

10

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

1

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

2

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

1

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

1

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

2

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

JUDGE ÚNIC
NACIONAL

COMITÈ
REBUTS ARBITRALS

COMITÈ
D'ENTRENADORS

COMITÈ
PORTAL DEL
FEDERAT

186

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

58

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

72

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

0

COMITÈ DE
COMPETICIÓ

2

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

0

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

0

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

0

COMITÈ
D'APEL·LACIÓ

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

COMISSIÓ D'ÈTICA
I DISCIPLINA
ESPORTIVA +
XARXES SOCIALS

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT

0

TRIBUNAL
CATALÀ DE
L'ESPORT
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959

COMITÈ FUTBOL
SALA SÈNIOR
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COMITÈ FUTBOL
SALA BASE
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ELS REPORTATGES DE L’FCF TV ALS CLUBS DE FUTBOL SALA

CLUB

DATA

VALLÈS ORIENTAL

FS PARETS

DESEMBRE DE 2020

BAIX LLOBREGAT

EFS JORDI TORRAS SANT VICENÇ

FEBRER DE 2021

CATALUNYA CENTRAL

FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA

MARÇ DE 2021

LLEIDA

CFS TREMP

MARÇ DE 2021

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

CFS EL MORELL

ABRIL DE 2021

MARESME

CFS PREMIÀ DE DALT

MAIG DE 2021

GIRONA

EFS GIRONA

JUNY DE 2021

WWW.FCF.CAT

DELEGACIÓ

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

Una temporada més, la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF s’ha apropat als clubs catalans de futbol sala
a través dels reportatges que realitza l’FCF TV.
D’aquesta manera, es coneix de primera mà el funcionament portes endins dels clubs federats que són
l’autèntic engranatge del futbol sala català.
A continuació, es detallen els reportatges als clubs catalans de futbol sala realitzats i programats per la
temporada 2020-2021:
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2
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General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA ALS CLUBS FEDERATS
NOU PROJECTE DE JORNADES DE TECNIFICACIÓ

L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de la Lliga
Catalana de Futbol Sala de l’FCF ha iniciat aquesta
temporada un nou projecte adaptat a la situació sanitària
actual. Les Jornades de Tecnificació de futbol sala han
seguit oferint formació als clubs catalans de futbol sala
però amb un format diferent.
Primerament,

els

seleccionadors

catalans

de

1.

Reunió telemàtica amb els cossos tècnics de les
Seleccions Comarcals de la delegació territorial
2. Reunió telemàtica amb els entrenadors del club
3. Presència dels seleccionadors catalans a l'entrenament

futbol

sala realitzen dues reunions telemàtiques, una amb els
entrenadors del club escollit i l’altre amb els cossos tècnics
de les Seleccions Comarcals de la delegació de l’LCFS, en

d’entrenament dels seus equips segons el nivell dels
jugadors i la categoria dels equips.
I, finalment, l’expedició de l’Àrea Esportiva i de Seleccions
Catalanes de futbol sala es desplaça als entrenaments
del club per tal d’intercanviar i corregir detalls sobre els
entrenaments plantejats pels tècnics del club, així com
preguntar i posar sobre la taula diferents punts de vista
sobre els exercicis, amb la presència també dels cossos
tècnics de les Seleccions Comarcals.
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el qual s’expliquen i es presenten unes eines de formació
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA ALS CLUBS FEDERATS
A continuació, es detallen les Jornades de Tecnificació de futbol sala realitzades
i programades durant la temporada 2020-2021:

DELEGACIÓ

1a

CFS AULA ESPORT

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

2a

CFS ALCOLETGE

LLEIDA

3a

CFS INTER ESPORTIU MALGRAT

GIRONA

4a

FS PINEDA DE MAR

MARESME

5a

UNIÓ FS MARTORELL

BAIX LLOBREGAT

6a

UNIÓ FS MOLLET

VALLÈS ORIENTAL

7a

FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906

VALLÈS OCCIDENTAL

8a

FS MONTBUI

CATALUNYA CENTRAL

9a

FUNDACIÓ ALCANTÀRA

BARCELONA

10a

AE SANT ANDREU

BARCELONA

11a

CFS LA UNIÓN

BARCELONA

12a

GARRAF-VARIS

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

13a

AECS L’HOSPITALET

BARCELONA

WWW.FCF.CAT
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TECNIFICACIONS
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA EN DIRECTE

La Lliga Catalana de Futbol Sala continua, per
tercera temporada consecutiva, donant visibilitat
al futbol sala català cada dissabte a partir de les
16.00 hores.

L’enfrontament es pot veure en directe
a través del canal d’FCF TV, a través de
l’alerta streaming de la pàgina web de
la Federació Catalana de Futbol o per

temporada,

hi

ha

entrevistes

en directe a la mitja part amb
directius dels dos equips i al
final del partit amb el jugador
destacat.
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mitjà de les xarxes socials federatives.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA EN DIRECTE

Al llarg de la temporada s’escullen partits de diferents categories i divisions per tal de donar visibilitat a tot el futbol sala català, donant
partits de les quatre províncies catalanes, amb la companyia del comentarista i d’un o dos seleccionadors catalans de futbol sala.

CATEGORIA

PARTIT

3 D'OCTUBRE DE 2020

FS CANET - CFS CIUTAT DE MATARÓ

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

10 D'OCTUBRE DE 2020

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - BARÇA

DIVISIÓ HONOR INFANTIL FUTBOL SALA

10 D'OCTUBRE DE 2020

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - BARÇA

DIVISIÓ HONOR CADET FUTBOL SALA

17 D’OCTUBRE DE 2020

FS CASTELLDEFELS - CN CALDES FS

2a DIVISIÓ NACIONAL FEMENÍ FUTBOL SALA

24 D'OCTUBRE DE 2020

SALOU FS - CFS ALCOLETGE

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

24 D'OCTUBRE DE 2020

SALOU FS - NATACIÓ SABADELL

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

31 D'OCTUBRE DE 2020

PALLEJÀ FS - HOSPITALET BELLSPORT

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

7 DE NOVEMBRE DE 2020

CET 10 FS - CE JESÚS MARIA

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

14 DE NOVEMBRE DE 2020

FS LA UNIÓN SANTA COLOMA - CE ESCOLA PIA SABADELL

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

21 DE NOVEMBRE DE 2020

FS LA UNION SANTA COLOMA - CE ESCOLA PIA SABADELL

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

28 DE NOVEMBRE DE 2020

CFS EIXAMPLE - AECS L'HOSPITALET

2a DIVISIÓ NACIONAL FEM FUTBOL SALA

5 DE DESEMBRE DE 2020

NATACIÓ SABADELL - BARCELONETA FUTSAL CE

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

12 DE DESEMBRE DE 2020

L'HOSPITALET BELLSPORT - RIPOLLET FS

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

12 DE DESEMBRE DE 2020

L'HOSPITALET BELLSPORT - FS LA UNIÓN SANTA COLOMA

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

19 DE DESEMBRE DE 2020
14 DE NOVEMBRE DE 2020
9 DE GENER DE 2021

FS OLESA - CEFS SANTPEDOR
5 MARTORELL CLUB SALA - FC CERDANYOLA VALLÈS
FUTSAL MATARÓ - AECS L'HOSPITALET

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA
2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA
2a DIVISIÓ NACIONAL FEM FUTBOL SALA
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A continuació es detalla la programació de partits d’streaming de la present temporada 2020-2021:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA

CATEGORIA

PARTIT

9 DE GENER DE 2021

FUTSAL MATARÓ - BARCELONETA FUTSAL CE

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

16 DE GENER DE 2021

CFS MONTSANT - SANT JOAN DE VILASSAR FS

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

23 DE GENER DE 2021

AE LES CORTS UBAE - BARÇA

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

23 DE GENER DE 2021

LES CORTS ESP. FUTSAL - ESTEL VALLSECA

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

30 DE GENER DE 2021

CFS MONTCADA - INDUSTRIAS SANTA COLOMA

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

6 DE FEBRER DE 2021

NATACIÓ SABADELL - FUTSAL MATARÓ

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

13 DE FEBRER DE 2021

5 MARTORELL CLUB SALA - HOSPITALET BELLSPORT

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

20 DE FEBRER DE 2021

FS SABADELL FEMENÍ - AE VALLIRANA

DIVISIÓ HONOR CATALANA SÈNIOR FEMENÍ FUTBOL SALA

27 DE FEBRER DE 2021

FS SOLSONA - OC LA SENTIU

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

6 DE MARÇ DE 2021

FS CASTELLAR - CEFS MANLLEU

DIVISIÓ HONOR CATALANA SÈNIOR MASCULÍ FUTBOL SALA

13 DE MARÇ DE 2021

FS LINYOLA - OLIMPYC FLORESTA

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

20 DE MARÇ DE 2021

INDUSTRIAS SANTA COLOMA – AE LES CORTS UBAE

DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL NACIONAL DE FUTBOL SALA

27 DE MARÇ DE 2021

SALA 5 MARTORELL – FUTSAL BARCELONETA

2a DIVISIÓ B NACIONAL DE FUTBOL SALA

10 D’ABRIL DE 2021

FS LINYOLA - POU ESCORIAL

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

17 D’ABRIL DE 2021

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - CFS ALCOLETGE

DIVISIÓ HONOR JUVENIL NACIONAL FUTBOL SALA

24 D’ABRIL DE 2021

CEFS SANTPEDOR - CFS LAGUNA

2a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA

1 DE MAIG DE 2021

NATACIÓ SABADELL - CE ESCOLA PIA SABADELL

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

8 DE MAIG DE 2021

5 MARTORELL CLUB SALA - FUTSAL MATARÓ

2a DIVISIÓ B NACIONAL FUTBOL SALA

15 DE MAIG DE 2021

CEFS SANTPEDOR - POU ESCORIAL

3a DIVISIÓ NACIONAL FUTBOL SALA
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LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA EN DIRECTE
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA EN DIRECTE
CATEGORIA

PARTIT

22 DE MAIG DE 2021

PENDENT D’ASSIGNAR

29 DE MAIG DE 2021

PENDENT D’ASSIGNAR

5 DE JUNY DE 2021

PENDENT D’ASSIGNAR

12 DE JUNY DE 2021

PENDENT D’ASSIGNAR

19 DE JUNY DE 2021

PENDENT D’ASSIGNAR
PLAY-OFF ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR

Una vegada finalitzats els partits, aquests queden penjats al canal d’FCF TV per a la seva posterior visualització.
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DIA

1

231

Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA FRONTAL

La Lliga Catalana de Futbol Sala ha realitzat,
setmanalment, un reportatge que s’ha emès a La
Frontal, el programa de la Televisió de l’FCF que
s’emet cada dilluns a partir de les 20.00 hores.

La

Lliga

Catalana

de

Futbol

Sala

ha

ofert

reportatges de tots els departaments: del Comitè
Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, del Comitè Tècnic

diferents delegacions de l’LCFS de l’FCF.

A més, de forma mensual, un club de futbol sala
català ha estat el gran protagonista del programa
La Frontal, del qual ha mostrat les seves interioritats,
així com entrevistes a directius, entrenadors i
jugadors i jugadores del mateix club.

També de forma mensual, coincidint amb el club de
futbol sala, la secció del programa ‘’El Nostre VAR’’
tenia com a referència algun cas anecdòtic de futbol
sala.
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d’Entrenadors de Futbol Sala, de l’Àrea Esportiva
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA FRONTAL

TEMES FUTBOL SALA

5 D'OCTUBRE DE 2020

JORNADES DE TECNIFICACIONS DE L’ÀREA ESPORTIVA I DE SELECCIONS DE FUTBOL SALA

12 D'OCTUBRE DE 2020

REPORTATGE JUGADORS DE FUTBOL SALA AMB REDUCCIÓ DE LA VISIÓ

19 D'OCTUBRE DE 2020

REPORTATGE AMB ELS MILLORS MOMENTS DE LA 3A EDICIÓ MEMORIAL QUIM SALA

26 D'OCTUBRE DE 2020

CLUB FUTBOL SALA – CFS LINYOLA | REPORTATGE A LA PARELLA ARBITRAL DE 2A DIVISIÓ B NACIONAL,
ADRIÀ GARCIA MARZO I SERGIO GUERRERO

2 DE NOVEMBRE DE 2020

EL TREBALL QUE DESENVOLUPA L'LCFS A LA DELEGACIÓ DE TGN I TTEE

9 DE NOVEMBRE DE 2020

LA GESTIÓ D'UN VESTIDOR SEGONS LA CATEGORIA AMB XAVI PASSARRIUS I TATIANA TORRES (PART 1)

16 DE NOVEMBRE DE 2020

LA GESTIÓ D'UN VESTIDOR SEGONS LA CATEGORIA XAVI PASSARRIUS I TATIANA TORRES (PART 2)

23 DE NOVEMBRE DE 2020

CLUB FUTBOL SALA - FS RIPOLLET

30 DE NOVEMBRE DE 2020

L’EXPERIÈNCIA DELS ÀRBITRES NOVELLS DE FUTBOL SALA, AMB LA VEU DE L’IVAN MORALES, DE LA 7A PROMOCIÓ,
I DE CLÀUDIA TÉRMENS CRIVILLÉ, DE LA 8A DE L’ESCOLA D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

7 DE DESEMBRE DE 2020

CAMPIONATS COMARCALS... 9 ANYS D'HISTÒRIA I ATURADA PER LA PANDÈMIA

14 DE DESEMBRE DE 2020

REPORTATGE DE CLUBS DE L’LCFS AMB EL FS PARETS

21 DE DESEMBRE DE 2020

CLUB FUTBOL SALA - CFS SAN LUÍS DE PALAFOLLS

11 DE GENER DE 2021

REPORTATGE DEL FS MAIALS. EL SEGRIÀ, COMARCA AMB POBLES PETITS I MOLTS EQUIPS DE FUTBOL SALA

18 DE GENER DE 2021

REPORTATGE DEL FS CORBINS. EL SEGRIÀ, COMARCA AMB POBLES PETITS I MOLTS EQUIPS DE FUTBOL SALA

25 DE GENER DE 2021

UNA VINCULACIÓ MULTIFUNCIONAL AL FUTBOL SALA AMB XAVIER ROBINAT, PRESIDENT DEL CFS TÀRREGA

1 DE FEBRER DE 2021

CLUB FUTBOL SALA - C.E.T. 10 FS

8 DE FEBRER DE 2021

PRÈVIA DELS QUARTS DE FINAL DE LA COPA DEL REI DE FS: INDUSTRIAS SANTA COLOMA - BARÇA

15 DE FEBRER DE 2021

L'ESFORÇ DELS CLUBS PER SEGUIR ENTRENANT: EFS JORDI TORRAS SANT VICENÇ
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A continuació, es detalla quin reportatge s’ha emès a La Frontal de la temporada 2020-2021:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA FRONTAL

22 DE FEBRER DE 2021

LA TASCA DE LA CRONOMETRADORA AMB MONTSE LLAMAZARES

1 DE MARÇ DE 2021

CLUB FUTBOL SALA - FS PALLEJÀ

8 DE MARÇ DE 2021

EL JUGADOR DE FUTBOL SALA QUE TORNA A CASA DESPRÉS DE SER PROFESSIONAL, AMB ALBERT SEGURA

15 DE MARÇ DE 2021

REPORTATGES DE CLUBS DE L’LCFS AMB EL FUTSAL ATLÈTIC VILATORRADA

22 DE MARÇ DE 2021

BERNAT POVILL, UN CAS ÚNIC

29 DE MARÇ DE 2021

CLUB FUTBOL SALA - SANT JOAN DE VILASSAR FS

5 D’ABRIL DE 2021

REPORTATGE DE CLUB AMB EL CFS TREMP

12 D'ABRIL DE 2021

3R ANIVERSARI DE 5È CAMPIONAT D’ESPANYA DE LA SELECCIÓ CATALANA SUB 19

19 D'ABRIL DE 2021

2N ANIVERSARI DEL 1R CAMPIONAT D’ESPANYA DE LA SELECCIÓ CATALANA BENJAMÍ

26 D'ABRIL DE 2021

CLUB FUTBOL SALA - FS SANT SADURNÍ

3 DE MAIG DE 2021

MOLT MÉS QUE UN DELEGAT PEL FUTBOL SALA FEMENÍ, AMB MÀRIUS COSTA

10 DE MAIG DE 2021

MARISOL DUQUE, LA JUGADORA MÉS VETERANA DEL FUTBOL SALA CATALÀ

17 DE MAIG DE 2021

CANVI ASCENS A CATEGORIA ARBITRAL: BERNARDO SIMÓN A 1a I IVAN LÓPEZ A 2a

24 DE MAIG DE 2021

CLUB FUTBOL SALA - ALFORJA FS

31 DE MAIG DE 2021

REPORTATGE DE CLUB DE FUTBOL SALA

7 DE JUNY DE 2021

RESUM DE LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA

14 DE JUNY DE 2021

REPORTATGE DE CLUB DE FUTBOL SALA

21 DE JUNY DE 2021

CLUB FUTBOL SALA
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA FRONTAL
CLUB

PROGRAMA

LLEIDA

CFS LINYOLA

LA FRONTAL 4

VALLÈS OCCIDENTAL

FS RIPOLLET

LA FRONTAL 8

GIRONA

CFS SAN LUIS DE PALAFOLLS

LA FRONTAL 12

BARCELONA

C.E.T. 10 FS

LA FRONTAL 16

BAIX LLOBREGAT

FS PALLEJÀ

LA FRONTAL 20

MARESME

SANT JOAN DE VILASSAR FS

LA FRONTAL 24

CATALUNYA CENTRAL

FS SANT SADURNÍ

LA FRONTAL 28

TARRAGONA

ALFORJA FS

LA FRONTAL 32

VALLÈS ORIENTAL

PENDENT D’ASSIGNAR

LA FRONTAL 36
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Tal com es mostra a la taula, els clubs amfitrions de La Frontal han estat:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACTES ORGANITZATS PER LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
LA FRONTAL

TEMA

PROGRAMA

RICARDO OLMOS, DELEGAT DE L’HOSPITALET BELLSPORT,
DE 2A DIVISIÓ B NACIONAL

MICRÒFON AL RICARDO OLMOS DURANT EL PARTIT L’HOSPITALET
BELLSPORT I EL SALA 5 MARTORELL

LA FRONTAL 8

SEGUIMENT A LA FAMÍLIA PORREGÓN. EL PARE ÉS EL DELEGAT DEL
CE VACARISSES I ELS SEUS DOS FILLS SÓN JUGADORS DE L’EQUIP

SEGUIMENT DEL PARE I ELS DOS FILLS DURANT EL PARTIT ENTRE EL
CFS ESPARREGUERA I EL CE VACARISSES, DE 3A DIVISIÓ NACIONAL DE FUTBOL SALA

LA FRONTAL 12

PEP ANTONI ROIG, ENTRENADOR DEL CFS EIXAMPLE,
DE 2A DIVISIÓ NAC. FEMENINA

MICRÒFON AL PEP ANTONI ROIG DURANT EL PARTIT DEL SEU
EQUIP DAVANT L’AE PENYA ESPLUGUES ‘B’

LA FRONTAL 16

FRANCISCO ÁLAMO, ÀRBITRE DE DIVISIÓ
D’HONOR CATALANA

REPORTATGE I SEGUIMENT A L’ÀRBITRE I A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA:
ACTES ON-TIME

LA FRONTAL 19

ARNAU VESA, ENTRENADOR DEL CIUTAT DE MATARÓ,
JUVENIL DIVISIÓ D’HONOR

MICRÒFON A L’ARNAU QUE, AMB NOMÉS 19 ANYS, ENTRENA A JUGADORS
DE LA SEVA EDAT

LA FRONTAL 20

ESTHER GONZÁLEZ, JUGADORA DE L’INFANTIL
FS QUART

SEGUIMENT A LA PRÈVIA, DURANT I DESPRÉS DEL SEU DEBUT A FUTBOL
SALA AMB EL FS QUART

LA FRONTAL 24

VÍCTOR SERRANO, ÀRBITRE DE SÈNIOR B, DE LA DELEGACIÓ
DEL BAIX LLOBREGAT. 8A PROMOCIÓ

LA VESSANT FORMATIVA DEL COL·LEGIAT CAP ALS JUGADORS,
EN UN PARTIT DE PREBENJAMINS

LA FRONTAL 28
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A continuació, es detallen els reportatges que s’han emès a la secció ‘El Nostre VAR’ dins del programa La Frontal:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

TARRAGONA
I TERRES EBRE

GIRONA

DAVID SAGRERA

ANA I. LABAILA

JORDI OLIVÉ

ÁLVARO SOTILLO

DELEGAT

DELEGADA

DELEGAT

DELEGAT

601

208

TOTAL
ÀRBITRES

54

TOTAL
ÀRBITRES

75

TOTAL
ÀRBITRES

17

TOTAL
ÀRBITRES

177

ÀRBITRES

44

ÀRBITRES

61

ÀRBITRES

14

ÀRBITRES

TOTAL ÀRBITRES

31

ÀRBITRES
ASSISTENTS

10

ÀRBITRES
ASSISTENTS

14

ÀRBITRES
ASSISTENTS

3

ÀRBITRES
ASSISTENTS

23,99

EDAT
MITJANA

23,07

EDAT
MITJANA

26,87

EDAT
MITJANA

29,47

EDAT
MITJANA

505
ÀRBITRES

96
ÀRBITRES ASSISTENTS

25,17
EDAT MITJANA

VALLÈS

BAIX
LLOBREGAT

ÁLVARO SOTILLO

ROGELIO PACHECO

BERNARDO SIMÓN

DELEGAT

DELEGAT

DELEGAT

MARESME

ANOIA I
CATALUNYA
CENTRAL
BERNARDO SIMÓN
DELEGAT

44

TOTAL
ÀRBITRES

87

TOTAL
ÀRBITRES

76

TOTAL
ÀRBITRES

76

TOTAL
ÀRBITRES

37

ÀRBITRES

75

ÀRBITRES

61

ÀRBITRES

36

ÀRBITRES

ÀRBITRES
ASSISTENTS

12

ÀRBITRES
ASSISTENTS

15

ÀRBITRES
ASSISTENTS

7
24,67

EDAT
MITJANA

23,95

EDAT
MITJANA

24,49

EDAT
MITJANA

4
24,81

ÀRBITRES
ASSISTENTS
EDAT
MITJANA
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DELEGACIONS ARBITRALS
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
DELEGACIONS ARBITRALS
EDAT MITJANA

1a Divisió nacional

4

40,69

2a Divisió nacional

5

34,18

2a Divisió B nacional

28

31,24

3a Divisió nacional

38

32,29

Divisió d’Honor Catalana

40

30,45

Sènior A (1a i 2a Catalana)

86

27,95

Sènior B (3a Catalana)

50

24,09

Base

136

20,36

Base Escola

118

20,58

Assistent 1a Divisió

05

35,82

Assistent 2a Divisió B

10

28,22

Assistent 3a Divisió

14

27,67

Assistent Territorial

47

23,48

Assistent Escola

21

20,61

Informadors Arbitrals

17

46,48

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.
Aquesta temporada ha estat condicionada pels efectes de la pandèmia i a més dels reptes que ja
es tenien per completar les plantilles arbitrals a les diferents delegacions, actualment es treballa
per compensar els efectes interns que ha provocat aquest període (Escola d’Àrbitres de Futbol Sala
telemàtica més reduïda, baixes temporals i definitives, etc.).
Per aquest motiu, seguint en la mateixa línia que des de fa quatre temporades, el CTAFS treballa
en un pla estratègic a mig termini amb diferents objectius en constant actualització:

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:
L’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala ha ampliat els cursos a tot el
territori des de fa quatre temporades, facilitant incorporacions en
les delegacions més petites. Es realitzen cursos al juliol a: Barcelona,
Sabadell, Granollers, Cornellà de Llobregat, Manresa, Mataró, Girona,
Tarragona i Lleida.
Realitzar cursos extraordinaris d’àrbitres a les zones amb més dèficit:
Delegació de Girona: de manera extraordinària s’han realitzat
cursos d’àrbitres intensius al Nadal dues temporades.
Delegació Anoia / Catalunya Central: de manera
extraordinària s’ha realitzat curs d’àrbitres intensiu al nadal una
temporada.
Curs Nadal telemàtic: Aquest darrer any també es va realitzar
curs intensiu al nadal, en aquest cas en format telemàtic
i garantint un número de places a les delegacions més
necessitades d’incorporació d’àrbitres.
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 nostres 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 l’arbitratge en parella, el pre-partit i post-partit, etc.
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CATEGORIA

238

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
ESCOLA D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA 2021
El Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala està destinat a totes aquelles persones interessades
en introduir-se en la formació arbitral.

ALUMNES

DATES

HORARI

Barcelona 1r torn

50

Del 5 al 15 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Barcelona 2n torn

50

Del 19 al 29 de juliol

19:00 – 22.00 hores

Girona

25

Del 5 al 15 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Lleida

25

Del 5 al 15 de juliol

19:00 – 22.00 hores

Tarragona

25

Del 5 al 15 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Mataró

25

Del 5 al 15 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Manresa

25

Del 19 al 29 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Granollers

25

Del 19 al 29 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Sabadell

30

Del 5 al 15 de juliol

19.00 – 22.00 hores

Cornellà de Llobregat

30

Del 19 al 29 de juliol

20.00 – 23.00 hores

Seu per determinar

25

Desembre de 2021

Per determinar

IMATGE
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A continuació es detallen les agendes de formació previstes:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
TAULES RODONES

A continuació es detallen les agendes de les Taules Rodones:

LLOC

CATEGORIA

DATA

DELEGACIÓ

ALUMNES

DATES

Pavelló Xavier Ballber de Cervelló

Base Escola

20/09/2020

FCF Barcelona

Sènior A (2 torns)

17/09/2020

Pavelló Xavier Ballber de Cervelló

DHC

04/10/2020

FCF Maresme

Sènior A

21/09/2020

Pavelló Xavier Ballber de Cervelló

Base Escola

17/10/2020

FCF Maresme

Base

21/10/2020

Pavelló Xavier Ballber de Cervelló

Base Escola

24/10/2020

FCF Girona

Sènior A

25/09/2020
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JORNADES DE TECNIFICACIÓ ARBITRAL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
FORMACIÓ CTAFS
L’agenda de formació ordinària del CTAFS es composa de 8 - 9 - 10 classes ordinàries (segons la categoria) i dos exàmens tècnics, dividits en tres grups d’aprenentatge diferenciats:
1 - En primer lloc, els àrbitres de 2a divisió B nacional i els àrbitres assistents de 1a nacional i 2a nacional B.
2 - En segon lloc, els àrbitres de 3a nacional i Divisió d’Honor Catalana i els àrbitres assistents de 3a divisió nacional.
3 - Per últim, els àrbitres territorials (Sènior A, Sènior B, Base i Base Escola) i els àrbitres assistents territorials. El temari de classes d’aquesta temporada és el següent:

Reunió i benvinguda (modificacions)

Modificacions

Reforç actes online

Reforç actes online i fitxa bàsica

1r examen (es realitza en format online a totes les delegacions)

Temes bàsics per la darrera promoció del CTAFS

Correcció del 1r examen + Ocasió manifesta de gol

1r examen (es realitza en format online a totes les delegacions
+ activitatcomplementària d’anàlisi individual des de fora de l’FCF)

Mans
Gestió de protestes
Joc de 5
Redacció actes + Compliance + Codi Ètic
Penal + Tir 10 metres
2n examen (es realitza en format online a totes les delegacions)
Correcció del 2n examen + vídeos
2 classes específiques per àrbitres assistents nacionals

Correcció del 1r examen + ocasió manifesta de gol
Mans
Redacció actes + Compliance + Codi Ètic
Joc de 5
Penal + Tir de 10 metres
2n Examen (es realitza en format online a totes les delegacions)
Correcció del 2n examen + vídeos
2 classes específiques per àrbitres assistents territorials
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TEMARI CLASSES 2 GRUPS NACIONAL
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
JORNADES GRUPALS D’INFORMADORS
Les activitats d’informadors en aquesta temporada amb restriccions s’ha limitat a:

Reunió presencial a la delegación del Baix Llobregat el 06/10/2020
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Reunions telemàtiques el 10 i 11 de novembre
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
EL CTAFS EN DADES
A continuació es fa un breu repàs d’algunes dades numèriques del CTAFS:

PERCENTATGE PER BLOC D'EDATS

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

5%
15%

32

106

26-33 anys

346

18-25 anys

80%
14-17 anys

76

14-28 anys

29-43 anys

44-56 anys

Les dades respecte a la temporada anterior per blocs d’edat ens

Les dades respecte a la temporada anterior reduït en aquest 3 grans blocs

indiquen que el CTAFS continua reduint la mitjana d’edat:

d’edat confirma la tendència de reducció lenta d’àrbitres amb més edat i un
important increment dels àrbitres més joves fruit de les incorporacions dels
últims cursos de l’Escola d’Àrbitres del CTAFS:

14 – 17 anys: + 17
18 – 25 anys: + 37
26 – 33 anys: -10
34 – 40 anys: - 7
41 – 56 anys: - 5

14 – 28 anys: + 4%
29 – 43 anys: - 3 %
44 – 56 anys: - 1 %
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30-40 anys

41
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41-56 anys
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
EL CTAFS EN DADES

2011-2012

343

2012-2013

ÀRBITRES

DISTRIBUCIÓ PER SEXES TOTAL

TOTAL

EDAT MITJANA

142

485

34,47

370

109

479

33,12

2013-2014

415

102

517

31,99

2014-2015

445

114

559

30,01

2015-2016

363

101

470

28,89

518 HOMES

2016-2017

383

79

462

27,73

86%

2017-2018

387

63

450

26,88

2018-2019

459

75

534

26,43

2019-2020

481

89

570

24,87

2020-2021

505

96

601

25,17

ASSISTENTS

83
DONES
14 %

DISTRIBUCIÓ PER SEXES ÀRBITRES ASSISTENTS

83;86
83;86 %
%

40 DONES
42 %

La mitjana d’edat del CTAFS es situa en 25,17 anys, una dada molt semblant a

DISTRIBUCIÓ PER SEXES ÀRBITRES

la de la temporada anterior amb una mitjana d’edat estabilitzada amb un lleu
increment que trenca la tendència de les últimes temporades. Si profunditzem
en les dades, en els trams d’edat més veterans (30 – 56 anys) segueix havent
reducció d’àrbitres (- 4 % respecte temporada anterior), però aquesta dada s’ha
de contrastar amb la incorporació d’àrbitres a l’escola amb edat mínima de 16
anys, edat que abans era de 14 anys.

43
DONES

9%
40;42 %

462 HOMES
91%

56 HOMES
518;86
518;86 %
%

58 %
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TEMPORADA
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D'ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
EL CTAFS EN DADES

INFORME PROVES FÍSIQUES 2020-2021

Una temporada més, s’ha registrat un creixement

PROVES FÍSIQUES 2a CONVOCATÒRIA

en el número de noies que formen part del CTAFS.
La campanya #Orgullosa ha suposat un bon impuls
que es veu reflectit en les següents dades:

PROVES FÍSIQUES 1a CONVOCATÒRIA

PROVES FÍSIQUES 2a CONVOCATÒRIA

1 ABSENT
18 ABSENT
9 NO APTES

[ +2% ]

27 NO APTES

9%

EXERCINT
COM A ÀRBITRE
PRINCIPAL,
amb un increment
lent però constant.

115 APTES
358 APTES

[ +2% ]
42%

EXERCINT
COM A ÀRBITRE
ASSISTENT,
un 4 % més que la
temporada anterior.

Degut a les limitacions per la crisi sanitària del Covid-19 les convocatòries de
proves han estat adaptades aquesta temporada:
La 1a convocatòria de proves físiques les van realitzar únicament els àrbitres

El contrast de les dades en funció de la funció

incorporats de l’escola, els àrbitres que no havien estat aptes en la convocatòria

que exerceixen les dones al CTAFS, observem que

anterior i els àrbitres de 1a i 2a Divisió nacional que van realitzar les proves a la

continua creixent la proporció d’àrbitres principals

nostra territorial excepcionalment.

que són dones sobre el total. D’altra banda
l’increment d’incorporacions femenines a l’Escola

La 2a convocatòria de proves físiques les van realitzar tots els àrbitres del CTAFS,

d’Àrbitres fa que la proporció d’àrbitres assistents

excepte els que es van incorporar de l’escola d’àrbitres que ja les havien superat

torni a créixer proporcionalment.

en 1a convocatòria, igualant així aquest registre amb la resta del col·lectiu.

WWW.FCF.CAT
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SÓN DONES
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
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 2020-2021 és el següent:

2n NIVELL

3r NIVELL

1.402

NIVELL I INSTRUCTOR / BÀSIC FUTBOL SALA

254

TÈCNIC ESPORTIU CICLE INICIAL FUTBOL SALA

59

NIVELL II ENTRENADOR / AVANÇAT FUTBOL SALA

97

TÈCNIC D'ESPORT EN FUTBOL SALA

38

NIVELL III ENTRENADOR / PROFESSIONAL FUTBOL SALA

34

TÈCNIC SUPERIOR D'ESPORT EN FUTBOL SALA

15

TOTAL

313

135

49
1.899
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1r NIVELL

MONITOR FUTBOL SALA
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MONITOR
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
ESTAT ACTUAL DE TITULACIONS SEGONS NECESSITATS LCFS
CATEGORIA

EQUIPS

1a DIVISIÓ NACIONAL

2

2a DIVISIÓ NACIONAL

1

2a DIVISIÓ B NACIONAL

16

1a DIVISIÓ NACIONAL FEMENINA

1

3a DIVISIÓ NACIONAL

36

2a DIVISIÓ NACIONAL FEMENINA

10

JUVENIL NACIONAL

16

TITULACIÓ

NECESSITATS CTEFS

3R NIVELL

3

2N NIVELL

17

1R NIVELL

62

1R NIVELL

48

MONITOR

319

1R NIVELL

14

MONITOR

259

1R NIVELL

14

MONITOR

278

MONITOR

290

83

2a DIVISIÓ CATALANA

131

3a DIVISIÓ CATALANA

105
JUVENIL

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL

14

1a DIVISIÓ JUVENIL

72

2a DIVISIÓ JUVENIL

108

3a DIVISIÓ JUVENIL

79
CADET

DIVISIÓ D'HONOR CADET

14

1a DIVISIÓ CADET

72

2a DIVISIÓ CADET

111

3a DIVISIÓ CADET

95

INFANTIL
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL

14

1a DIVISIÓ INFANTIL

79

2a DIVISIÓ INFANTIL

99

3a DIVISIÓ INFANTIL

98
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DIVISIÓ D'HONOR CATALANA
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
ESTAT ACTUAL DE TITULACIONS SEGONS NECESSITATS LCFS

CATEGORIA

EQUIPS

TITULACIÓ

NECESSITATS CTEFS

ALEVÍ
DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ

14

1a DIVISIÓ ALEVÍ

81

2a DIVISIÓ ALEVÍ

91

3a DIVISIÓ ALEVÍ

51

MONITOR

237

MONITOR

161

MONITOR

61

1R NIVELL

16

MONITOR

92

MONITOR

36

MONITOR

26

MONITOR

21

MONITOR

15

3r NIVELL

3

2n NIVELL

17

1r NIVELL

154

MONITOR

1.795

TOTAL REQUERIMENTS TÈCNICS LCFS

1.969

BENJAMÍ
LLIGA BENJAMÍ

131

LLIGA MINIBENJAMÍ

30

0

SÈNIOR FEMENÍ
DIVISIÓ D'HONOR FEMENINA

16

1a DIVISIÓ FEMENINA

40

2a DIVISIÓ FEMENINA

52

JUVENIL FEMENÍ
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM.

14

1a DIVISIÓ JUVENIL FEMENINA

22

CADET FEMENÍ
LLIGA CADET FEMENÍ FUTBOL SALA

26

INFANTIL FEMENÍ
LLIGA INFANTIL FEMENÍ FUTBOL SALA

21

ALEVÍ FEMENÍ
LLIGA ALEVÍ FEMENÍ FUTBOL SALA

15
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PREBENJAMÍ
LLIGA PREBENJAMÍ
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
CLÍNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 2021
De cara als propers dies 3, 10, 17 i 24 de juny de

Els set ponents d’aquest Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala aportaran, des de la seva experiència en l’elit

2021, el Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol

del futbol sala, formació teòrica i pràctica que serà de gran utilitat per tots aquells que es dediquen al

Sala, juntament amb la Lliga Catalana de Futbol

futbol sala o que en volen aprendre de mà dels professionals.

Sala de l’FCF, organitza una nova edició del Clínic
d’Entrenadors de Futbol Sala.
Aquesta temporada, donades les circumstàncies
sanitàries actuals, el Clínic d’Entrenadors de Futbol
Sala adopta el format online. La formació s’impartirà
els dijous del mes de juny, en horari de 20.00 a 22.00

Entrenador del CA Osasuna Magna - CD Xota FS

DIJOUS 10 DE JUNY – ANTONIO VADILLO
Entrenador del Palma Futsal

DIJOUS 17 DE JUNY
CLÀUDIA PONS
Seleccionadora nacional absoluta femenina de FS
JORDI GAY
Director tècnic de l’Àrea Esportiva i de Seleccions
Catalanes de FS

DIJOUS 24 DE JUNY – DIEGO RIOS
Entrenador del Levante UD FS

WWW.FCF.CAT

DIJOUS 3 DE JUNY – IMANOL ARREGUI
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hores, i comptarà amb la presència de 5 ponents:
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
CURSOS ENTRENADOR 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 2: 9 alumnes
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IES CENTRE D’ALT RENDIMENT SANT CUGAT
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Nivell 1: 17 alumnes

250

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
CURSOS ENTRENADOR FEDERATIUS DE FUTBOL SALA

L’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha obert convocatòria pels següents cursos d’Entrenador Nacional B (Nivell 1)

ALUMNES

SEU

DURADA

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL B

INSCRIPCIONS OBERTES

LLEIDA - TARRAGONA
(CORBINS - ALFORJA)

MAIG - JUNY

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL B

INSCRIPCIONS OBERTES

BCN - AE ST. ANDREU

JUNY - JULIOL

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL B

INSCRIPCIONS OBERTES

OLESA DE MONTSERRAT

JUNY - JULIOL

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL A

INSCRIPCIONS OBERTES

BCN - AEE INS MONTSERRAT

JUNY - JULIOL
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CURS
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i Nacional A (Nivell 2) federatius de futbol sala, arreu de Catalunya.
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
INFORME D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
CURSOS ENTRENADOR FEDERATIUS DE FUTBOL SALA

ALUMNES

SEU

DURADA

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL C 1

106 ALUMNES

ONLINE 1

NOVEMBRE - GENER

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL C 2

17 ALUMNES

ONLINE 2

GENER - MARÇ

ENTRENADOR FUTBOL SALA NACIONAL C 3

INSCRIPCIONS OBERTES

ONLINE 3

MAIG - JULIOL

Aquesta temporada 2020-2021 s’han realitzat els següents Cursos de Coordinador de Futbol Sala, en 1 única seu:

CURS

ALUMNES

SEU

DURADA

COORDINADOR FUTBOL SALA - CURS 1

23 ALUMNES

BCN - FCF

NOVEMBRE - GENER

COORDINADOR FUTBOL SALA - CURS 2

INSCRIPCIONS OBERTES

BCN - FCF

MAIG - JUNY
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CURS
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Aquesta temporada 2020-2021 s’han realitzat els següents Cursos d’Entrenador de Futbol Sala Nacional C, en un total de 3 convocatòries diferents:

1

252

Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA
CALENDARI DE DATES DE JOC DE LES COMPETICIONS DE FUTBOL SALA

SÈNIOR MASCULÍ
SÈNIOR FEMENÍ
CATEGORIA

BASE MASCULÍ
BASE FEMENÍ
BASE MIXTE

GRUPS

16 EQUIPS

DIVISIÓ D'HONOR CADET MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEMENÍ

14 EQUIPS

SÈNIOR MASCULÍ
SÈNIOR FEMENÍ
BASE MASCULÍ
BASE FEMENÍ
BASE MIXTE

BENJAMÍ MIXTE
CADET FEMENÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ FEMENÍ

MINIBENJAMÍ MIXTE
PREBENJAMÍ MIXTE
MINIPREBENJAMÍ MIXTE

14 EQUIPS

6 EQUIPS

6 EQUIPS

1

1

2

2

16/10/21

3

3

1

1

1

23/10/21

4

4

2

2

2

30/10/21

5

5

3

3

3

6/11/21

6

6

4

4

4

13/11/21

7

7

5

5

5

20/11/21

8

8

6

6

6

27/11/21

9

9

7

7

7

CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA

4/12/21
11/12/21

10

10

8

8

8

18/12/21

11

11

9

9

9

10

10

25/12/21

NADAL

1/1/22

CAP D'ANY
REIS

8/1/22
15/1/22

12

12

22/1/22

13

13

29/1/22

14

10
11

FASE FINAL PREBENJAMÍ I MINIPREBENJAMÍ DE FUTBOL SALA

5/2/22

15

14

12

1

1

12/2/22

16

15

13

2

2
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25/9/21
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1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA
CALENDARI DE DATES DE JOC DE LES COMPETICIONS DE FUTBOL SALA

CATEGORIA

BASE MASCULÍ
BASE FEMENÍ
BASE MIXTE

GRUPS

DIVISIÓ D'HONOR CADET MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ MIXTE
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEMENÍ

16 EQUIPS

14 EQUIPS

19/2/22

17

16

26/2/22

18

SÈNIOR MASCULÍ
SÈNIOR FEMENÍ
BASE MASCULÍ
BASE FEMENÍ
BASE MIXTE

BENJAMÍ MIXTE
CADET FEMENÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ FEMENÍ

MINIBENJAMÍ MIXTE
PREBENJAMÍ MIXTE
MINIPREBENJAMÍ MIXTE

14 EQUIPS

6 EQUIPS

6 EQUIPS

14

3

3

CARNESTOLTES

5/3/22

19

17

15

4

4

12/3/22

20

18

16

5

5

19/3/22

21

19

17

6

6

26/3/22

22

20

18

7

7

2/4/22

23

21

19

8

8

9/4/22

24

22

20

9

9

23/4/22

25

23

21

10

10

30/4/22

26

24

22

7/5/22

27

25

23

QUARTS DE FINAL

SETZENS DE COPA

14/5/22

28

26

24

SEMIFINALS

VUITENS DE COPA

21/5/22

29

25

FINAL

QUARTS DE COPA

28/5/22

30

26

SETMANA SANTA

16/4/22

4/6/22
11/6/22

SEMIFINALS DE COPA
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SÈNIOR MASCULÍ
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1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA
PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2021-2022

LLIGA SEGONA DIVISIÓ CADET

LLIGA MINIBENJAMÍ

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

LLIGA TERCERA DIVISIÓ CADET

LLIGA PREBENJAMÍ

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA

LLIGA DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL

LLIGA MINIPREBENJAMÍ

LLIGA SEGONA DIVISIÓ CATALANA

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL

LLIGA DIVISIÓ D'HONOR FEMENINA

LLIGA TERCERA DIVISIÓ CATALANA

LLIGA SEGONA DIVISIÓ INFANTIL

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA

LLIGA DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL

LLIGA TERCERA DIVISIÓ INFANTIL

LLIGA SEGONA DIVISIÓ FEMENINA

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL

LLIGA DIVISIÓ D'HONOR ALEVÍ

LLIGA DIVISIÓ HONOR JUVENIL FEMENINA

LLIGA SEGONA DIVISIÓ JUVENIL

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL FEMENINA

LLIGA TERCERA DIVISIÓ JUVENIL

LLIGA SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ

LLIGA CADET FEMENINA

LLIGA DIVISIÓ D'HONOR CADET

LLIGA TERCERA DIVISIÓ ALEVÍ

LLIGA INFANTIL FEMENINA

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CADET

LLIGA BENJAMÍ

LLIGA ALEVÍ FEMENINA
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255

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA

RELLOTGE

PAGAMENT

TEMP.
2011-12

TEMP.
2019-20

TEMP.
2021-22

3a DIVISIÓ NACIONAL

MASC.

ATURAT

COMPARTIT

256

255

255

JUVENIL NACIONAL

MASC.

ATURAT

COMPARTIT

142

RFEF

RFEF

DIVISIÓ HONOR CATALANA

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

205

203

203

1a DIVISIÓ CATALANA

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

141

145

145

2a DIVISIÓ CATALANA

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

115

119

119

3a DIVISIÓ CATALANA

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

75

78

78

JUVENIL DIVISIÓ HONOR

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

90

87

87

JUVENIL 1a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

58

60

60

JUVENIL 2a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

55

57

57

JUVENIL 3a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

55

57

57

CADET DIVISIÓ HONOR

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

80

80

80

CADET 1a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

55

57

57

CADET 2a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

52

54

54

CADET 3a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

-

54

54

INFANTIL DIVISIÓ HONOR

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

70

70

70

INFANTIL 1a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

45

47

47

INFANTIL 2a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

42

44

44
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TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2021-2022

256

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA
TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2021-2022

TEMP.
2011-12

TEMP.
2019-20

TEMP.
2021-22

INFANTIL 3a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

-

44

44

ALEVÍ DIVISIÓ HONOR

MASC.

ATURAT

CLUB LOCAL

59

60

60

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

37

39

39

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

37

39

39

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

-

39

39

BENJAMÍ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

26

21

21

MINIBENJAMÍ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

26

21

21

PREBENJAMÍ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

26

21

21

MINIPREBENJAMÍ

MASC.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

26

21

21

DIVISIÓ D’HONOR

FEM.

ATURAT

CLUB LOCAL

110

108

108

PRIMERA DIVISIÓ

FEM.

ATURAT

CLUB LOCAL

110

108

108

SEGONA DIVISIÓ

FEM.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

58

61

61

DIVISIÓ HONOR JUVENIL

FEM.

ATURAT

CLUB LOCAL

52

77

77

1a DIVISIÓ JUVENIL

FEM.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

52

54

54

CADET

FEM.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

52

52

52

INFANTIL

FEM.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

38

42

42

ALEVÍ

FEM.

SENSE ATURAR

CLUB LOCAL

38

36

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/ àrbitre assistent)
més viatges.
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RELLOTGE

CATEGORIA

257

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA
TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2021-2022

I FESTIUS

DISSABTE, DIUMENGE
I FESTIUS

DISSABTE

13:00 – 14:59 HORES

6,00 €

FEINER (*)

GENERAL

4,00 €

21:00 – 21:59 HORES

6,00 €

FEINER (*)

21:00 – 21:59
HORES

6,00 €

A PARTIR 22:00 HORES

10,00 €

FEINER

A PARTIR
22:00 HORES

10,00 €

(*) 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).
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Tarifes arbitrals per a la temporada 2021-2022:

1

258

Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7

8

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

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA
PROPOSTA CALENDARI DE DATES DE JOC DE LA COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA 2021-2022

TERMINI INSCRIPCIÓ

4/10/2021 AL 17/10/2021

REVISIÓ

18/10/2021 AL 24/10/2021

INICI COMPETICIÓ

15 NOVEMBRE DE 2021

SÈNIOR MASCULÍ
RONDA 2

RONDA 3

RONDA 4

SETZENS

VUITENS

QUARTS

DEL

15 NOVEMBRE

13 DESEMBRE

17 GENER

7 FEBRER

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

FINS AL

12 DESEMBRE

16 GENER

6 FEBRER

27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

SETMANES

4

5 (NADAL)

3

3

4

3 (S. SANTA)

3

SÈNIOR FEMENÍ
ELIMINATÒRIES

RONDA 1

RONDA 2

SETZENS

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

17 GENER

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

16 GENER

27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

9 (Nadal)

6

4

3 (S. Santa)

3

2

FINAL A QUATRE

PER DETERMINAR

FINAL A QUATRE

PER DETERMINAR
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ELIMINATÒRIES

259

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA
PROPOSTA CALENDARI DE DATES DE JOC DE LA COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA 2021-2022
BASE MASCULÍ - FEMENÍ - MIXTE

COPA DE 9 RONDES
RONDA 2

RONDA 3

RONDA 4

SETZENS

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

13 DESEMBRE

17 GENER

7 FEBRER

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

12 DESEMBRE

16 GENER

6 FEBRER

27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

4

5 (NADAL)

3

3

4

3 (S. SANTA)

3

2

Final

COPA DE 8 RONDES
ELIMINATÒRIES

RONDA 1

RONDA 2

RONDA 3

SETZENS

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

13 DESEMBRE

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

12 DESEMBRE

16 GENER

17 GENER
27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

4

5 (NADAL)

6

4

3 (S. SANTA)

3

2

COPA DE 7 RONDES
ELIMINATÒRIES

RONDA 1

RONDA 2

SETZENS

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

17 GENER

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

16 GENER

27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

9 (NADAL)

6

4

3 (S. SANTA)

3

2

Final
PER
DETERMINAR

Final
PER
DETERMINAR

PER
DETERMINAR
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260

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA
PROPOSTA CALENDARI DE DATES DE JOC DE LA COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA 2021-2022
COPA DE 6 RONDES
ELIMINATÒRIES

RONDA 1

SETZENS

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

28 FEBRER

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

27 FEBRER

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

15 (NADAL)

4

3 (S. SANTA)

3

2

Final
PER
DETERMINAR

COPA DE 5 RONDES
VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

28 MARÇ

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

27 MARÇ

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

19

3 (S. SANTA)

3

2

COPA DE 4 RONDES
ELIMINATÒRIES

VUITENS

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

18 ABRIL

9 MAIG

FINS AL

17 ABRIL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

22

3

2

COPA DE 3 RONDES
ELIMINATÒRIES

QUARTS

SEMIS

DEL

15 NOVEMBRE

9 MAIG

FINS AL

8 MAIG

22 MAIG

SETMANES

25

2

Final
PER
DETERMINAR

Final
PER
DETERMINAR

Final
PER
DETERMINAR
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261

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA
PLA DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA 2021

DATES
FASE DE GRUPS

DIUMENGE, 5 DE DESEMBRE DE 2021

FASE FINAL

DILLUNS, 6 DE DESEMBRE DE 2021

GIRONA

blau royal

2

BARCELONÈS NORD

taronja

3

CATALUNYA CENTRAL

groc

4

TARRAGONA – TERRES
EBRE

verd

5

MARESME

verd fosc

6

BARCELONÈS SUD

vermell

7

BARCELONÈS CENTRE

blanc

8

LLEIDA

blau cel

9

VALLÈS OCCIDENTAL

blau marí

10

VALLÈS ORIENTAL

negre

11

BAIX LLOBREGAT

grana

12

ANDORRA

blau o vermell

1

BARCELONÈS / VALLÈS
OCCIDENTAL

vermell

2

LLEIDA

blau cel

3

ANDORRA

blau o vermell

4

TARRAGONA – TERRES
EBRE

verd

5

GIRONA / MARESME
/ VALLÈS ORIENTAL /
OSONA

blau

6

BAIX LLOBREGAT / CATALUNYA CENTRAL

grana
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RELACIÓ DE SELECCIONS PER DELEGACIONS
PARTICIPANTS EN COMPETICIONS FEMENINES
(ALEVÍ FEMENÍ, INFANTIL FEMENÍ I CADET FEMENÍ)
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RELACIÓ DE SELECCIONS PER DELEGACIONS
PARTICIPANTS EN COMPETICIONS MASCULINES
(BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET)

262

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
FASE FINAL PREBENJAMÍ I MINIPREBENJAMÍ DE FUTBOL SALA
PLA DE COMPETICIÓ DE LA FASE FINAL PREBENJAMÍ I MINIPREBENJAMÍ DE FUTBOL SALA 2022

DIUMENGE 30 DE GENER DE 2022

i Miniprebenjamí de Futbol Sala hi participaran tots
els equips en competició de la Lliga Prebenjamí i
Miniprebenjamí.
LA SEU
La Ciutat Esportiva de Blanes torna a ser la seu escollida
per albergar, un any més, la Fase Final Prebenjamí i
Miniprebenjamí de Futbol Sala 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 número de grups dependrà dels equips
participants. Per tal d’estructurar la Fase Final la
competició es dividirà en torn de matí i tarda.

Una vegada finalitzats tots els partits del matí, tindrà
lloc l'entrega de trofeus a tots els equips participants.
De la mateixa manera, una vegada finalitzats tots els
partits de la tarda, tindrà lloc l'entrega de trofeus a
tots els equips participants.
ZONA LÚDICA
Un any més, a la instal·lació es podrà gaudir d'un parc
lúdic amb diferents activitats, com un xutròdom, una
pista de joc amb porteries o una pista americana per
a què hi puguin gaudir els més petits.
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EL TROFEU

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

LA PARTICIPACIÓ

263

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACORDS 10A CONVENCIÓ ORDINÀRIA DE CLUBS DE FUTBOL SALA

FORMAT TELEMÀTIC

ACTIVITATS DE LA TEMPORADA 2020-2021

Del 25 al 28 de maig de 2021
Llicències jugadors.

VOTACIÓ

La desena edició consecutiva de la Convenció Ordinària de
Clubs de Futbol Sala ha tornat a adoptar un format telemàtic.

Partits no disputats.

Els clubs federats amb equips de futbol sala van realitzar les

181

votacions online entre el 25 i el 27 de maig i, l’endemà, el 28 de
maig, es van publicar els respectius acords.

Dades del Comitè de Competició i Disciplina.

que, seguint l’ordre del dia, van aprovar els següents acords:

Pla de Competició de Futbol Sala.

13

Actes organitzats per la Lliga Catalana de Futbol Sala.

Informe d’activitats del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala.

13

Informe d’activitats del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala.

Informe d’activitats de l’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala.

APROVAT
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clubs assembleistes i representats d’estaments de futbol sala
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A aquesta votació telemàtica hi van participar un total de 207

264

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5

6

Informe de les
activitats de la
temporada

Informe econòmic

7

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACORDS 10A CONVENCIÓ ORDINÀRIA DE CLUBS DE FUTBOL SALA

VOTACIÓ

159

165

18

16

30

26

APROVAT

APROVAT
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VOTACIÓ

PRESSUPOST DE LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2020 - 2021

TANCAMENT DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2020

265

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

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

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

9. LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
ACORDS 10A CONVENCIÓ ORDINÀRIA DE CLUBS DE FUTBOL SALA

PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 2021-2022

VOTACIÓ
Campionat de Catalunya de Futbol Sala

Copa Catalunya de Futbol Sala

185

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

11

APROVAT
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Fase final Prebenjamí i Miniprebenjamí de Futbol Sala

266

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4
Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

5
Informe de les
activitats de la
temporada

6
Informe econòmic

10. Informe de la Mutualitat
Catalana de Futbolistes

7
Modificació articles
Estatuts i Reglament
General de la Federació
Catalana de Futbol

8
Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

267

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9
Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10. INFORME MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES
Afiliats a la Mutualitat

Intervencions quirúrgiques

ASSISTÈNCIES MÈDIQUES

166.878

AFILIATS
A LA MUTUALITAT

1.192

772

METGES
SERVEIS
PROPIS MCF

420

RESTA
CATALUNYA

TOTAL

16.671

EXPEDIENTS/
ASSISTÈNCIES

WWW.FCF.CAT

ANY 2020
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TEMPORADA 2019-20

268

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

Informe del
Director
General

3

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

Lliga Catalana de
Futbol Sala

10
Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10. INFORME MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES
Ambulàncies

Proves diagnòstiques

ANY 2020

ANY 2020

172

RMN

TAC

57

2.158

GGO

ECO

Primeres visites
ANY 2020
METGES SERVEIS PROPIS MCF
(RONDA SANT PERE)

13.636
TOTAL
VISITES

2.413
PRIMIERES
VISITES

WWW.FCF.CAT

2.977
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321

269

1
Ordre del dia

Informe del
President

2
Informe del
Director
General

3
Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

4

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

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

8

9

Pla general
d'actuació

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10. INFORME MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES
Tractaments

Lesions segons lloc anatòmic

SESSIONS DE REHABILITACIÓ ANY 2020

TEMPORADA 2019-2020

841
CAP

16.671

672

339
COLL

TOTAL
MEMBRES
SUPERIORS

9.160

SERVEIS PROPIS
MCF

11.780
MEMBRES
INFERIORS

63.073

CENTRES EXTERNS

13
ALTRES

WWW.FCF.CAT

72.233

3.026
TOTAL SESSIONS
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TRONC

270

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

6

Informe de les
activitats de la
temporada

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10. INFORME MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES
Lesions més freqüents
TEMPORADA 2019 - 2020

2,25%

23,09%

4,36%

1.384

436

375

3.850

727

FRACTURES

ALTRES
LESIONS ÒSSIES

LUXACIÓ

ESQUINÇOS

TRENCAMENT
LLIGAMENTS

0,67%

112

SINOVITIS

7,46%

1.243

RUPTURA
FIBRES M

5,25%

876

CONTRACTURA
M

0,45%

2,52%

420

75

65

RUPTURA
TENDINOSA

BURSITIS

139

LESIÓ MENISC

0,39%

0,83%

LESIÓ
CONDRAL

4,26%

710

TENDINOPATIA

0,41%

68

FASCITIS
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2,62%
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8,30%

271

1
Ordre del dia

2

Informe del
President

3

Informe del
Director
General

4

Ratificació de l’acord pres per la
Junta Directiva de personació de
la Federació Catalana de Futbol
a l’anomenat “cas Soule”, en
qualitat d’actor civil.

5

Ratificació dels
càrrecs previstos
reglamentàriament

Informe de les
activitats de la
temporada

6

7

Informe econòmic

8

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

Pla general
d'actuació

9

10

Lliga Catalana de
Futbol Sala

Informe de la
Mutualitat
Catalana de
Futbolistes

10. INFORME MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES
Lesions més freqüents

Lligament creuat anterior

TEMPORADA 2019 - 2020

TEMPORADA 2019-2020

1,27%

0,97%

5.746

20

211

162

CONTUSIONS

ABRASIÓ
LACERACIÓ

FERIDA INCISA
CONTUSA

COMMOCIÓ

0,02%

0,17%

0,12%

4

28

20

LESIÓ
NEUROLÒGICA

LESIONS
DENTALS

ALTRES

606

TOTAL

509

OPERATS
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0,12%
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34,47%

