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PLA GENERAL D’ACTUACIÓ 

   

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 - Temporada 2021/22 

 

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

següents competicions: 

 

 CAMPIONAT DE PRIMERA CATALANA 

 CAMPIONAT DE SEGONA CATALANA 

 CAMPIONAT DE TERCERA CATALANA 

 CAMPIONAT DE QUARTA CATALANA 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUVENILS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CADETS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INFANTILS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALEVINS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BENJAMINS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PREBENJAMINS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENI AMATEUR 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ AMATEUR FUTBOL 

SET 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE  FEMENÍ JUVENIL  

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET  

 CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL  

 CAMPIONAT DE CATATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ  

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ 

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA 

 SUPERCOPA DE CATALUNYA 

 COPA DE CATALUNYA AMATEUR 

 COPA DE CATALUNYA FEMENINA 

 COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA 

 COMPETICIONS FUTBOL PLATJA 

 SELECCIONS TERRITORIALS 



 

 

 

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – Temporada 2021/22 

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

 Cinc grups a la província de Barcelona (dos grups de 16 equips i tres grups de 15 
equips). 

 Un grup de 24 equips a la província de Girona. 

 Un grup de 22 equips a la província de Lleida. 

 Un grup de 23 equips a la província de Tarragona. 

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

1r classificat subgrup 1a   

2n classificat subgrup 1a   

3r classificat subgrup 1a   

1r classificat subgrup 1b   

2n classificat subgrup 1b   

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  

12è classificat subgrup 1b  5t classificat subgrup 1b 

6è classificat subgrup 1b  10è  classificat subgrup 1b 

8è classificat subgrup 1b  12è classificat subgrup 1a 

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

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  5t classificat subgrup 1b 

8è classificat subgrup 1b  10è  classificat subgrup 1b 

 
Província de Tarragona 



 

 

 

El grup de 22 equips es dividirà en un subgrup d’11 equips i un subgrup de 12 equips, 
que disputaran una primera fase de competició a dues voltes. La classificació dels 
equips a la finalització de la primera fase determinarà la seva adscripció en la segona 
fase al subgrup d’ascens(del 1r al 3r classificat de cada subgrup de la primera fase) o 
bé als quatre subgrups de permanència (del 4t a l’11è/12è classificat de cada subgrup 
de la primera fase), els quals disputaran també la competició a dues voltes. 
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   

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  5t classificat subgrup 1b 

8è classificat subgrup 1b  10è  classificat subgrup 1b 

  12è classificat subgrup 1a 

 
 
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. 
 
TERCERA CATALANA 
La conformaran 322 equips, dividits en dinou grups de fins a divuit equips, tenint en 
compte la següent distribució: 

 Onze grups a la província de Barcelona. 

 Tres grups a la província de Girona. 

 Dos grups a la província de Lleida. 

 Dos grups al camp de Tarragona. 



 

 

 

 Un grup a les Terres de l’Ebre. 

 
Província de Barcelona 
Es formaran vuit grups  de 17 equips i tres grups de 16 equips, que disputaran la 
competició a dues voltes. 
Província de Girona 
Es formaran tres grups de 18 equips, que disputaran la competició a dues voltes. 
Província de Lleida 
Es formaran un grup de 17 equips i un grup de 16 equips, que disputaran la competició 
a dues voltes. 
Camp de Tarragona 
Es formaran dos grups de 17 equips, que disputaran la competició a dues voltes. 
Terres de l’Ebre 
Es formarà un grup de 18 equips, que disputarà la competició a dues voltes. 
 
QUARTA CATALANA 
S’efectua una previsió de vint-i-cinc grups, d’acord amb el nombre d’equips que els hi 
correspon participar per la seva classificació final de la temporada 2020/2021, així com 
pels clubs de nova inscripció, tenint en compte, atenent criteris geogràfics, la 
distribució aproximada següent: 

 Disset grups a la província de Barcelona. 

 Quatre grups a la província de Girona. 

 Un grup a la província de Lleida. 

 Dos grups al camp de Tarragona. 

 Un grup a les Terres de l’Ebre. 

 
NOTES 

 Els efectes de classificació es detallen als fulls següents. 

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

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



 

 

 

PRIMERA CATALANA 
Ascendiran a Tercera Divisió Nacional tres equips, que seran els campions de 
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 subgrups de permanència de la 
segona fase, i el pitjor 11è classificat del conjunt de grups (total 11 equips). 
 
Els campions de cada grup i el millor segon del conjunt de grups disputaran la Fase 
Final de Campionat de Catalunya 
 
SEGONA CATALANA 
Ascendiran a Primera Catalana el primer i segon classificat de cada grup, que en el 
cas de les província de Girona, Lleida i Tarragona serà el primer i segon classificat de 
cada subgrup d’ascens (total 16 equips). 
 
Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, 
els següents equips: 
 
Barcelona: Els classificats en les posicions 13a a 16a dels grups de 16, i els 
classificats en les posicions 13a a 15a dels grups de 15, i els tres pitjors classificats 
en la posició 12a del conjunt de grups (total 20 equips) 
 
Per a la temporada 2022/2023 la Segona Catalana de Barcelona estarà formada per 
tres grups de 22 equips, dividits en sis subgrups d’11equips. 
 
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 2022/20223 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. 
 
TERCERA CATALANA 
 
Barcelona (Onze grups) 

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

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

 
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de Barcelona estarà formada per 
10 grups de 18 equips. 
Girona (Tres grups) 

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

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

 
Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de Girona estarà formada per 3 
grups de 18 equips. 
 
Lleida (Dos grups) 

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

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

Per a la temporada 2022/2023 la Tercera Catalana de Lleida estarà formada per 2 
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 2 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 1 grup de 16 equips. 

 
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) 
 Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup. 

 
Tarragona (previsió de dos grup) 

 Ascendirà a Tercera Catalana el campió de cada grup. 

 
Terres de l’Ebre (previsió d’un grup) 

 Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup. 

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

 

 
 DESCENSOS DE PRIMERA CATALANA 

 
Els equips descendits de Primera Catalana s’integraran als grups de la Segona 
Catalana que els correspongui per la seva localització geogràfica, segons la divisió 
provincial. 
Si en una determinada província no queden compensats els descensos amb els 
ascensos, aquest fet afectarà els darrers classificats de la Segona Catalana, i així 
correlativament, les altres categories inferiors. 



 

 

 

En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació a igual nombre de partits 
jugats i, si hi ha empat, la millor diferència de gols. 
 
 

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

 
Els moviments classificatoris que es produiran a les competicions territorials 
d’aficionats en finalitzar la temporada 2021/2022, segons el nombre d’equips que 
ascendeixin a la Segona Divisió “B” o descendeixin a Tercera Divisió nacional, seran 
els següent: 
 

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

 
a) Un ascens no compensat 

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

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

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

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

b) Si ascendeixen dos equips 

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

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

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

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

c) Si ascendeixen tres equips 

 
 Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el pitjor subcampió Primera Catalana. 



 

 

 

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

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

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

 
d) Si ascendeixen quatre equips 

 
 Ascendirà a Tercera Divisió Nacional el tercer classificat amb millor puntuació de 

Primera Catalana. 

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

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

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

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

 DESCENS NO COMPENSAT D’EQUIPS DE TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

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

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

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

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

 
En el cas que siguin dos o més els descensos no compensats, se seguirà el mateix 
criteri, descendint els que corresponguin. 
 
En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació i, si hi ha igualtat, la millor 



 

 

 

diferència de gols. 
 

 
COPA DE S.M. EL REY 

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

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



 

 

 

SUPERCOPA DE CATALUNYA -Temporada 2021/2022 
 

Clubs participants 
La Supercopa de Catalunya se celebrarà entre els dos equips catalans de Primera 
Divisió que, en el seu cas, haguessin obtingut millor classificació a la finalització de la 
temporada prèvia. 
La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de la temporada, i no més enllà 
de la finalització de la temporada en curs, excepte per causes de força major. 
La Federació Catalana de futbol establirà la seu, la data i l’hora de celebració de la 
Supercopa de Catalunya, d’acord amb els clubs. 
 
Sistema de joc 
Se celebrarà a partit únic. En cas d’empat a la finalització del partit, es procedirà al 
llançament de tirs de penal, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
Altres disposicions 
Els clubs estan obligats a participar-hi amb jugadors inscrits amb llicència federativa 
en vigor dels primers equips, tot i que es podran convocar un màxim de 9 jugadors 
amb llicència de l’equip “B”. 
A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les substitucions es pactaran 
de mutu acord. 
La renúncia o no disposició a participar a l’esmentada competició comportarà 
l’obligació d’indemnitzar a la Federació Catalana de Futbol per un import de 100.000 
euros, el qual es destinarà a la promoció del futbol formatiu. 
Seran d’aplicació les disposicions previstes al Reglament General de la FCF. 
 
  



 

 

 

COPA CATALUNYA ABSOLUTA -Temporada 2022/2023 
 
 
1.- Clubs participants 
Participaran a la Copa Catalunya Absoluta corresponent a la temporada 2022/2023 
els equips de Primera Catalana que hagin assolit l’ascens a la finalització de la 
temporada 2021/2022 i els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió i Primera 
Divisió RFEF, i Segona Divisió estatals de la temporada 2021/2022. 
No poden participar els equips filials ni dependents. 
 
2.- Sistema de joc  
La competició es desenvoluparà pel sistema d’eliminatòries a partit únic, En cas 
d’empat a la finalització del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de 
conformitat amb les disposicions vigents. 
 
3.- Eliminatòries 
Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip 
d’inferior categoria; i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp 
s’escollirà per sorteig. 
Es disputaran les següents eliminatòries: 

Primera eliminatòria : Participaran els equips provinents de la Primera Catalana i 
els equips de la Tercera Divisió, Segona Divisió i Primera Divisió RFEF. 
 
Segona eliminatòria : Participaran els classificats de la Primera eliminatòria. 
 
Tercera eliminatòria : Participaran els classificats de la Segona eliminatòria. 
 
Quarta eliminatòria : Participaran els classificats de la Tercera eliminatòria i els 
quatre equips de la Segona Divisió estatal. 
 
Semifinals : Participaran els classificats de la Quarta eliminatòria. 
 
Final : Participaran els guanyadors de Semifinals. 
 
 

  



 

 

 

 
 

 DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA ABSOLUTA 

 
Primera.-  La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on tindran lloc totes 
les eliminatòries de la competició, la composició de cada seu o eliminatòria, la 
designació de caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits. 
 
Segona.- La composició de cada Seu o eliminatòria s’efectuarà, sempre que sigui 

possible, seguint criteris de proximitat geogràfica i entre clubs de diferents 

categories. 

En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per sorteig, i tractant-se d’equips 

de la mateixa categoria, tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip que 

no hagués disputat anteriors eliminatòries com a local o hagués celebrat menys 

partits al seu camp que l’equip contrari. 

 
Tercera.- En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol podrà modificar 
el sistema de joc de les fases de la competició. 
 
Quarta.-  A la Copa Catalunya Absoluta no podran participar els filials ni els equips 
dependents d’altres que participin en la competició per la seva condició de club 
patrocinador o d’equip de superior categoria. 
                 
Cinquena.- Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als jugadors que 
estiguin en condicions de poder ser alineats en el primer equip, amb llicència 
federativa en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les condicions 
reglamentaries. 
 
Sisena.- En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 jugadors i el porter, i 
podran inscriure’s a l’acta fins a vint jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran 
de disposar de llicència federativa en vigor. 
 
Setena.- En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol eliminatòria de la 
competició corresponent pel motiu que sigui, la Federació adoptarà les mesures 
adients pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es podrà declarar que un 
club resulti exempt en una determinada eliminatòria. 
 
Vuitena.- Els clubs que participin en aquesta competició es regiran per les 
disposicions que figuren a la pròpia de la competició i per la reglamentació vigent 
d’aquesta Federació Catalana de Futbol. 



 

 

 

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

COPA CATALUNYA AMATEUR - Temporada 2022/2023 
 
1.- Clubs participants 
Participaran a la Copa Catalunya Amateur corresponent a la temporada 2022/2023 
els equips campions dels grups/subgrups d’ascens de Segona Catalana, i els 
equips campions de grup de Tercera i Quarta Catalana, a la finalització de la 
Temporada 2021/2022. 
Poden participar els equips campions que siguin filials i dependents d’equips que 
participen a competicions estatals. 
 
2.- Sistema de joc 
La competició es desenvoluparà pel sistema d’eliminatòries, a partit únic. En cas 
d’empat a la finalització del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de 
conformitat amb les disposicions vigents. 
 
3.- Eliminatòries 
Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip 
d’inferior categoria; i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp 
s’escollirà per sorteig. 
Es disputaran les següents eliminatòries: 
Primera eliminatòria: Participaran els equips campions de la Quarta Catalana que 
hagin finalitzat la lliga durant el mes de maig de 2022. 
 
Segona eliminatòria: Participaran els classificats de la Primera eliminatòria. 
 
Tercera eliminatòria:  Participaran els classificats de la Segona eliminatòria, més 
els campions de grup de la Segona i Tercera Catalana, i dels grups de Quarta 
Catalana que finalitzin la competició 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. 
 

 DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA AMATEUR 

 
Primera.-  La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on tindran lloc totes 
les eliminatòries de la competició, la composició de cada seu o eliminatòria, la 
designació de caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits. 
 
Segona.- La composició de cada Seu o eliminatòria s’efectuarà, sempre que sigui 
possible, seguint criteris de proximitat geogràfica i entre clubs de diferents 
categories. 
En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per sorteig, i tractant-se d’equips 

de la mateixa categoria, tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip que 

no hagués disputat anteriors eliminatòries com a local o hagués celebrat menys 

partits al seu camp que l’equip contrari. 

 
Tercera.- En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol podrà modificar 
el sistema de joc de les fases de la competició. 
 
Quarta.-  A la Copa Catalunya Amateur podran participar els equips campions que 
siguin filials i dependents d’equips que participin a competicions estatals. 
                 
Cinquena.- Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als jugadors que 
estiguin en condicions de poder ser alineats en el primer equip, amb llicència 
federativa en vigor a favor del club en qüestió i que reuneixin les condicions 
reglamentaries. 
 
Sisena.- En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 jugadors i el porter, i 
podran inscriure’s a l’acta fins a vint jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran 
de disposar de llicència federativa en vigor. 
 
Setena.- En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol eliminatòria de la 
competició corresponent pel motiu que sigui, la Federació adoptarà les mesures 
adients pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es podrà declarar que un 
club resulti exempt en una determinada eliminatòria. 
 
Vuitena.- L’expulsió d’un jugador per targeta vermella directa, per qualsevol motiu, 
implicarà la prohibició d’alinear-se al partit següent, davant la impossibilitat material 



 

 

 

de l’òrgan disciplinari per adoptar una resolució. 
 
Novena.- Els clubs que participin en aquesta competició es regiran per les 
disposicions que figuren a la reglamentació pròpia i a la vigent d’aquesta Federació 
Catalana de Futbol. 
 
Desena.- Per la temporada 2022/2023, la Junta Directiva de l’FCF destinarà una 
partida econòmica per la competició, subvencionant: als equips guanyadors de les 
eliminatòries, el cost dels arbitratges i els desplaçaments. I també es lliuraran 3 
pilotes oficials, i per una sola vegada, als equips que juguin com a locals els seus 
partits. 
 

 

COPA DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ – Temporada 2022/2023 

 

Hi participen els clubs que voluntàriament ho desitgin pertanyents a les categories de 

Segona divisió RFEF, Primera divisió Nacional, Preferent i els classificats en primer, 

segon, tercer i quart lloc dels grups de la categoria de Primera Divisió Territorial. 

 

Primera eliminatòria: Hi participen tots els equip voluntàriament inscrits. 

 

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

 

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

 

Quarts de final: Hi participen els equips guanyadors de la tercera eliminatòria. 

 

Fase final: Semifinals i Final. Hi participen els equips guanyadors dels quarts de fina.  

Els encontres es disputaran a camp neutral, preferiblement en una única seu. 

 
  



 

 

 

PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - Temporada 2021/2022 

 

JUVENIL NACIONAL GRUP 7 

El grup de categoria Juvenil Nacional corresponent a la Federació Catalana de Futbol 

estarà format per disset equips, i els efectes classificatoris seran els que determini en 

cada moment la RFEF. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

 

Participaran en aquest campionat  tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. Tenen l’obligació de participar en aquesta categoria els clubs 

que en tinguin de Nacional. 

 

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

 

Juvenil Preferent 

 

La categoria de Preferent estarà formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de 

caràcter interterritorial. 

 

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

 

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional per a la temporada 2022/2023 el campió 

de cada grup, sempre que  les disposicions de la RFEF així ho estableixin. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

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

cada grup. 

 

Juvenil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 8 grups de 16 equips a la província 

de Barcelona. 



 

 

 

 

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

grup i els millors segons classificats si hi hagués places vacants. 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

La categoria Juvenil de Segona Divisió estarà formada per grups d’un màxim de 16 

equips, a la província de Barcelona, i de caràcter comarcal.  

 

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

grup i els millors segons classificats si hi hagués places vacants. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 

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

 

Cadet Divisió d’Honor 

 

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

interterritorial. 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat de Catalunya del 1r al 8è classificats 

de la Divisió d’Honor. 

 

Cadet Preferent 

 



 

 

 

La categoria de Preferent estarà formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de 

caràcter interterritorial. 

 

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

 

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

grup. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Cadet Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 11 grups de 16 equips a la 

província de Barcelona. 

 

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

grup. 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió 

 

La categoria Cadet de Segona Divisió estarà formada per tants grups com es 

constitueixen d’un màxim de 16 equips, a la província de Barcelona, i de caràcter 

comarcal.  

 

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

grup i la resta de millors classificats si hi hagués places vacants. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 



 

 

 

 

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

 

Infantil Divisió d’Honor 

 

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

interterritorial. 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat de Catalunya del 1r al 8è classificats 

de la Divisió d’Honor. 

 

Infantil Preferent 

 

La categoria de Preferent estarà formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de 

caràcter interterritorial. 

 

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

 

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

grup. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Infantil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 11 grups de 16 equips a la 

província de Barcelona. 

 

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

cada grup. 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 13è al 16è 



 

 

 

classificat de cada grup, a la província de Barcelona. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

La categoria de Segona Divisió estarà formada per grups de fins a 16 equips a la 

província de Barcelona, agrupats per comarques. 

 

Ascendeixen a la categoria de Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 dels 

grups de la província de Barcelona el campió de cada grup i els millors segons 

classificats si hi ha places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ 

 

Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, 

Segona i Tercera Divisió. 

 

Aleví Preferent 

 

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

de Barcelona. 

 

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

 

Descendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è classificat de cada grup. 

 

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

les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, i el 1r i 2n dels grups de la província de 

Barcelona. 

 

Aleví Primera Divisió 



 

 

 

 

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

província de Barcelona. 

 

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

 

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

cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

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

província de Barcelona. 

 

Ascendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 el campió 

de cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria Tercera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è classificat de cada grup, o tants equips com calgui perquè ascendeixin tots els 

campions de Tercera Divisió. 

 

Aleví Tercera Divisió 

 

La categoria de Tercera Divisió estarà formada a la província de Barcelona per grups 

de fins a 16 equips agrupats per comarques. 

 

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 el campió 

de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ  

 



 

 

 

Participaran en aquest Campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7 i en les categories de Preferent, Primera, 

Segona i Tercera Divisió. 

 

Benjamí Preferent 

 

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

de Barcelona. 

 

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

 

Descendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è classificats de cada grup. 

 

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat de Catalunya el primer i segon 

classificat de cada grup de la província de Barcelona, el campió del grup de la 

província de Tarragona, el campió dels grups de la província de Girona i el campió del 

grup de la província de Lleida. 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

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

província de Barcelona 

 

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

 

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

grup. 

 

Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è de cada grup. 

 

Benjamí Segona Divisió 

 



 

 

 

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

província de Barcelona. 

 

Ascendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2022/2023 el campió 

de cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 del 14è al 

16è de cada grup, o tants equips com calgui perquè ascendeixin tots els campions de 

Tercera Divisió. 

 

Benjamí Tercera Divisió 

 

La categoria de Tercera Divisió estarà formada per grups de fins a 16 equips agrupats 

per comarques a la província de Barcelona. 

 

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2022/2023 el campió 

de cada grup. 

 

CAMPIONAT  DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 

 

Categoria Única 

 

Es disputarà en la modalitat de Futbol-7, i estarà formada per grups de fins a 16 equips, 

agrupats geogràficament i per nivells, sempre que sigui possible. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS 

 

Es disputarà en la modalitat de Futbol-5, i les bases de competició s’establiran d’acord 

amb el nombre i característiques dels equips inscrits. 

 

 

 DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS: 

 

PRIMERA.- Es faculta a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol per tal 

que pugui dur a terme les correccions precises del Pla de Competicions, en ordre a la 



 

 

 

seva adaptació a les circumstàncies imprevistes o de nova aparició, així com per a la 

readaptació del Pla en aquells aspectes no previstos. En qualsevol cas, es donarà 

compte a l’Assemblea següent que es dugui a terme de totes les modificacions 

produïdes. 

 

SEGONA.- Pel que fa a la categoria juvenil, caldrà tenir en compte els descensos de 

categoria nacional en ordre a la producció d’algun descens “no compensat”. 

 

TERCERA.- Els clubs que tinguin equips fins a Segona Catalana estan obligats a 

participar amb un equip de futbol base, de conformitat amb el que determina el 

Reglament General. 

 

QUARTA.- El Comitè de Competició de Futbol Base assenyalarà partits suspesos en 

dates intersetmanals no festives, en aquells casos en què es consideri necessari per 

la bona marxa de les competicions. 

 

CINQUENA.- El present Pla de Competicions serà desenvolupat un cop iniciada la 

competició, procedint-se a la seva adaptació en funció del nombre de grups formats 

en les categories en què aquest no estigui predeterminat. 



 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2022/2023 

Delegació de Girona 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

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

 

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de millors segons de la totalitat 

de grups de Catalunya, fins a cobrir les places vacants. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips com campions de segona 

divisió hi hagin. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

La conformaran  grups d’un màxim de setze equips. 

 

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de cada grup i els  

subcampions amb millor classificació fins a cobrir les places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET       

 

Cadet Primera Divisió 

 

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

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

 

Descendiran a la categoria segona divisió tants equips com campions de segona 

divisió hi hagin. 

 

Cadet Segona Divisió 



 

 

 

 

La conformaran grups d’un màxim de setze equips. 

 

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de cada grup i els  

subcampions amb millor classificació fins a cobrir les places vacants. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

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

 

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de millors segons de la totalitat 

de grups de Catalunya, fins a cobrir les places vacants. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips com campions de segona 

divisió hi hagin  menys dos, corresponents a les places d’ascens a preferent. 

 

Infantil Segona Divisió 

 

La conformaran grups d’un màxim de setze equips. 

 

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

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Aleví Preferent 

 

La conformaran trenta dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

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

 

Descendeixen a la categoria primera divisió els classificats en els llocs 15è i 16è de 

cada grup (total 4 equips). 



 

 

 

 

Aleví Primera Divisió 

 

La conformaran seixanta-quatre equips, dividits en quatre grups de setze equips. 

 

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

 

Descendeix a la categoria segona divisió  tants equips com campions de segona 

divisió hi hagin. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

La conformaran grups d’un màxim de setze equips. 

 

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

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ        

 

Benjamí Preferent 

 

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

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

 

Descendeixen a la categoria primera divisió tants equips com campions de primera 

divisió hi hagin. 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

La conformaran grups d’un màxim de setze equips. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ       

 



 

 

 

Categoria Única 

 

La conformaran grups d’un màxim de setze equips. 

 

 

 DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS: 

 

Primera.- Determinats descensos d’equip de categories superiors interprovincials o 

nacionals sense que es compensin pel mateix nombre d’ascensos de la mateixa zona 

poden comportar, en finalitzar la temporada, més descensos dels previstos inicialment 

(anomenats “no compensats”), extrem que caldrà tenir en compte a l’hora de calcular 

el nombre total de descensos de cada categoria. 

 

Segona.- Per a les fases finals dels Campionats de Catalunya només es pot classificar 

un equip per club. 



 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2021/2022 

Delegació de Lleida 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

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

9è). 

 

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent per la temporada 2022/2023, el campió del 

Grup 9è, seguint  la mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

Descendiran de Juvenil Primera Divisió a Juvenil Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, i 15è i 14è. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per dos 

grups d’un màxim de 16 equips ( Grup 7è i Grup 8è). 

 

Ascendiran de Juvenil Segona Divisió  a la categoria de Juvenil Primera Divisió per la 

temporada 2022/2023, els campions i subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint la 

mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET       

 

Cadet Primera Divisió 

 

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

12è). 

 

Ascendiran de Cadet Primera Divisió a la categoria Cadet Preferent per la temporada 

2022/2023, el campió del grup 12è, seguint la mateixa normativa que a la resta de 



 

 

 

delegacions. 

 

Descendiran de Cadet Primera Divisió a   Cadet Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, 15è i 14è. 

 

Cadet Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per 3 

grups d’un màxim de 16 equips  (Grup 7è, Grup 8è i Grup 9è). 

 

Ascendirà de Cadet Segona Divisió a la categoria de Cadet Primera Divisió per la 

temporada 2022/2023, els campions dels Grups 7è, 8è i 9è, i el segon millor classificat 

dels tres grups, seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions (total 

quatre equips). 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

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

16è). 

 

Ascendiran de Infantil Primera Divisió a la categoria d’Infantil Preferent per la 

temporada 2022/2023, el campió del Grup 16è, seguint la mateixa normativa que a la 

resta de delegacions. 

 

Descendiran d’Infantil Primera Divisió a Infantil Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, 15è i 14è. 

 

Infantil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per quatre 

grups d’un màxim de 16 equips  (Grup 1r,  Grup 2n ,Grup 3r i Grup 4t). 

 

Ascendirà d’ Infantil Segona Divisió a la categoria d’ Infantil Primera Divisió per la 

temporada 2022/2023,  els campions del Grup 1r, Grup 2n, Grup 3r i del Grup 4t, 



 

 

 

seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions (total quatre equips). 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Preferent Aleví 

 

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

3r). 

 

Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) a  Aleví Primera Divisió per la temporada 

2022/2023 , els classificats en els llocs 16è, 15è,14è i 13è. 

 

Aleví Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per dos 

grups d’un màxim de 16 equips (Grup 7è i Grup 8è). 

 

Ascendiran d’ Aleví Primera Divisió a la categoria de Preferent Aleví per la temporada 

2022/2023, el campions i els subcampions dels Grups 7è i 8è seguint la mateixa 

normativa  que a la resta de delegacions. 

 

Descendiran d’Aleví Primera Divisió (Grups 7è i 8è) a Aleví Segona Divisió  per  la 

temporada 2022/2023 , els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per cinc 

grups d’un màxim de 16 equips (Grup 22è, Grup 23è, Grup 24è, Grup 25è i Grup 26è). 

 

Ascendiran d’Aleví Segona Divisió a la categoria d’Aleví Primera Divisió per la 

temporada 2023/2023, el campions dels Grups 22è, 23è, 24è, 25è i 26è, i el millor 

segon classificat dels cinc grups,  seguint la mateixa normativa  que a la resta de 

delegacions. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ FUTBOL SET     



 

 

 

 

Preferent Benjamí 

 

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

3r). 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per sis  

grups d’un màxim de 16 equips (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i 

Grup 14è). 

 

Ascendiran de Benjamí Primera Divisió a la categoria de Preferent Benjamí per la 

temporada 2022/2023, els tres millors campions per coeficients dels sis grups (Grup 

9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è), seguint la mateixa normativa 

que a la resta de delegacions 

 

Descendiran  de  Preferent Benjamí a Benjamí Primera Divisió  per  la temporada 

2022/2023 , els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ FUTBOL 7     

 

Categoria Única 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per sis 

grups d’un màxim de 16 equips (Grup 1r, Grup  2n, Grup 3r, Grup 4t, Grup 5è i Grup 

6è). 

 

No hi ha ascensos ni descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DEBUTANT FUTBOL 5    

 

Categoria Única 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per un 

grup d’un màxim de 16 equips (Grup 1r). 

 



 

 

 

No hi ha ascensos ni descensos. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ       

 

Femení Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2021/2022, aquesta categoria a Lleida estarà formada per un 

grup d’un màxim 16 equips, si hi ha suficients equips. 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera Territorial per la temporada 

2022/2023, el campió del grup. 

 

Femení Segona Divisió Infantil  

 

Durant la temporada 2021/2022 aquesta categoria a Lleida estarà formada per un grup 

de màxim 16 equips, si hi ha suficients equips. 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera Divisió Infantil per la temporada 

2022/2023 el campió de grup. 

 

 

 DISPOSICIÓ GENERAL AL PLA DE COMPETICIONS 

  

En les categories Juvenil Primera Divisió,  Cadet Primera Divisió i Infantil Primera 

Divisió qualsevol descens de la categoria Preferent, no compensat amb un ascens, 

repercutirà de la manera estipulada en aquesta categoria i en el grup de Lleida de 

l’equip descendit. 



 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2021/2022 

Delegació de Tarragona 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Primera Divisió Juvenil 

    

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

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.  

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió.  

 

Segona  Divisió Juvenil 

 

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

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET       

   

Primera Divisió Cadet  

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

 

Ascendirà a  Preferent el campió de grup.  

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

Segona Divisió Cadet 

 

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

     

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Primera Divisió Infantil 

 



 

 

 

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

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.  

 

Descendiran a la Segona Divisió els darrers classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

Segona Divisió Infantil 

 

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

  

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Preferent Aleví  

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

 

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

  

Primera Divisió Aleví  

 

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

 

Ascendiran a Preferent (Grup 4) els campions de Grup. A més, també ascendirà el 

campió de les Terres de l’Ebre. 

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

 Segona Divisió Aleví 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ       

 

Preferent Benjamí  

 



 

 

 

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

 

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

 

Primera Divisió Benjamí  

 

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

 

Ascendiran a Preferent els campions de Grup , i el campió del Grup de Terres de 

l’Ebre. 

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

 Segona Divisió Benjamí 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ  

 

Per a la temporada 2022/2023 s’ha previst la creació de dues categories, Primera i 

Segona divisió, i la Primera divisió estarà formada per un grup de 16 equips. 

 

La temporada 2021/2022 serà de transició, i per la temporada 2022/2023 ascendiran 

a la Primera divisió els tres primers classificats i el quart millor classificat dels cinc 

grups (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è i Grup 13è), i la resta d’equips 

restarà a la Segona divisió. 

En aquesta competició només participaran equips de la delegació de Tarragona. 

 

 

En les categories de Primera Divisió de Juvenil, Cadet i Infantil, qualsevol 

descens  de categoria Preferent, no compensat amb un ascens, afectarà als 

últims classificats dels Grups de la província, tenint en compte la ubicació 

geogràfica. 

  



 

 

 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2021/2022 

Delegació de Terres de l’Ebre 

 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

Ascendirà a Juvenil Preferent el campió de la promoció,  que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup.  

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET       

 

Cadet Primera Divisió 

 

Ascendirà a Cadet Preferent el campió de la promoció, que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera  Divisió 

 

Ascendirà a Infantil Preferent el campió de la promoció, que disputarà el primer 

classificat de cada grup i el millor segon. 

Descendiran a Infantil Segona divisió tants equips com calgui perquè puguin 

ascendir tots els campions de grup. 

 

Infantil Segona divisió 

La categoria de Segona Divisió Infantil la formaran tants grups com siguin necessaris 

en funció dels equips inscrits. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 



 

 

 

Aleví  Primera Divisió 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup. 

Descendiran a la categoria de Segona Divisió els dos últims classificats. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

Pujarà a Aleví Primera Divisió els campions de cada grup més el millor segon. 

Descendiran a Aleví Tercera divisió tants equips com calgui perquè puguin ascendir 

tots els campions de grup 

 

Aleví Tercera divisió 

 

La Tercera Divisió Aleví quedarà formada per  tants grups com siguin necessaris en 

funció dels equips que s’inscriguin. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ       

 

Benjamí  Primera Divisió 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de la promoció que jugaran els dos 

primers classificats de cada grup. 

  



 

 

 

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 

Grup únic format per 22 equips. 

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

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  5t classificat subgrup 1b 

8è classificat subgrup 1b  10è  classificat subgrup 1b 

 
 

Primera Divisió Femení 

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



 

 

 

interterritorial. 

 

Segona Divisió Femení 

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

caràcter comarcal. 

 

 EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Ascendeixen de Preferent a Categoria Nacional: El campió de grup, o allò que 

estableixin les normes reguladores de les competicions de la RFEF.  

Descendeixen de Preferent a Primera Divisió: Els classificats en 4a posició dels 

subgrups de permanència (total 4 equips). 

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

Descendeixen de Primera a Segona Divisió: 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. 

 

S’haurà de tenir en compte el nombre de descensos de categoria Nacional ja 

que, en cas que no quedin compensats amb ascensos de territorial, es produiran 

descensos “no compensats”, la qual cosa provocaria el descens de l’equip en 

posició immediatament anterior als que disposa el present pla de competicions 

per al descens directe. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ AMATEUR FUTBOL 7 

 

Grups de fins a 16 equips, en encontres a disputar en cap de setmana, i en el qual 

podran participar jugadores a partir de cadet. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL  

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 



 

 

 

Es disputa en la modalitat de futbol 11. 

 

PREFERENT FEMENÍ JUVENIL 

 

Grup únic format per 16 equips 

 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL  

 

Dos grups formats per 16 equips cadascun. 

 

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL  

 

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

 

 EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Descendeixen de la categoria Preferent a la Primera divisió: El 15è i 16è classificats. 

Ascendeixen de la categoria Primera divisió a Preferent: El campió de cada grup. 

Descendeixen de Primera a Segona Divisió: Del 14è al 16è classificats, o tant equips 

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

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

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET  

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 

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

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ INFANTIL  

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 



 

 

 

Es disputa en la modalitat de futbol 7. 

 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL  

 

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

 

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL  

 

Grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica. 

 

 

 EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Descensos de Primera a Segona Divisió: Del 14è al 16è de cada grup, o tant equips 

com calgui perquè ascendeixin tots els campions de Segona Divisió. 

Ascensos de Segona a Primera Divisió: El campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ   

 

Participaran en aquest campionat tots els clubs que voluntàriament ho desitgin, amb 

un o diversos equips. 

 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ  

Es formarà un grup de 16 equips. 

 

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ  

Grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica 

 

 EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

Descensos de Primera a Segona Divisió: Del 14è al 16è, o tant equips com calgui 

perquè ascendeixin tots els campions de Segona Divisió. 

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

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ 



 

 

 

Competició a disputar en la modalitat de futbol 7, en categoria única, per jugadores 

d’edat benjamí i prebenjamí. 

 

__________________________ 

  



 

 

 

PROPOSTA CALENDARI DE DATES – Temporada 2021/2022 

Data 1a 

Catalana 

14/15 

2a 

Catalana 

22/24 

2a/3a 

Catalana  

15/16 

Grups 

18 

Honor/ 

Preferent/ 

4A 

Futbol  

Base 

1a Div. 

Futbol  

Base 

2a/3a 

19/set  1  1    

26/set  2  2 1   

03/oct 1 3 1 3 2 1  

10/oct 2 4 2 4 3 2 1 

17/oct 3 5 3 5 4 3 2 

24/oct 4 6 4 6 5 4 3 

31/oct 5 7 5 7 6 5 4 

07/nov 6 8 6 8 7 6 5 

14/nov 7 9 7 9 8 7 6 

21/nov 8 10 8 10 9 8 7 

28/nov 9 11 9 11 10 9 8 

05/des  

12/des 10 12 10 12 11 10 9 

19/des 11 13 11 13 12 11 10 

26/des  

02/gen  

09/gen 12 14 12 14 13 12 11 

16/gen 13 15 13 15 14 13 12 

23/gen 14 16 14 16 15 14 13 

30/gen 15 17 15 17 16 15 14 



 

 

 

06/feb 16 18 16 18 17 16 15 

13/feb 17 19 17 19 18 17 16 

20/feb 18 20 18 20 19 18 17 

27/feb  

06/mar 19 21 19 21 20 19 18 

13/mar 20 22 20 22 21 20 19 

20/mar 21  21 23 22 21 20 

27/mar 22 1 22 24 23 22 21 

03/abr 23 2 23 25 24 23 22 

10/abr 24 3 24 26 25 24 23 

17/abr  

24/abr 25 4 25 27 26 25 24 

01/mai 26 5 26 28 27 26 25 

08/mai 27 6 27 29 28 27 26 

15/mai 28 7 28 30 29 28 27 

22/mai 29 8 29 31 30 29 28 

29/mai 30 9 30 32  30 29 

05/jun  10  33   30 

12/jun    34    

  



 

 

 

PROPOSTA DE LES TARIFES ARBITRALS -  Temporada 2021/2022 
   
   

      

      
categoria lliga amistosos 3x1 

3a Divisió 591,60 296,00   461,00   

  178,00 * 290,00 * 

1a Catalana 471,30 237,00   365,50   

  150,00 * 234,00 * 

2a Catalana 332,55 167,50   270,50   

 106,50 * 168,50 * 

3a Catalana 171,20 86,50   131,00   

4a Catalana 128,05 78,50   120,50   

Div. Honor Juvenil 173,40         

Juvenil Nacional 153,00 123,50   175,50   

Juvenil Preferent 117,00 77,50   143,00   

Juvenil 80,10 49,75   74,50   

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

Cadet 70,40 44,00   69,50   

Infantil 62,45 40,00   59,75   

Aleví 46,20 23,50   34,75   

Benjamí 39,50 20,25   32,50   

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

2a Nacional Femení 114,75         

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

1a Div. Femení  93,20 59,50 * 87,75 *  

2a Div. Femení  88,80 59,50   87,75   

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

Femení Juvenil 70,40 47,20   69,50   

Femení Cadet  7 47,80 36,00   47,00   

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

Femení Aleví 7 42,90 25,25   34,75   

Femení Benjamí 7 39,50 20,25   32,50   

      
* sense assistents      

      



 

 

 

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



 

 

 

    
   
 

CONSIDERACIONS GENERALS – Temporada 2021/22 
 

 SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS DE FUTBOL BASE 
 

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

   Subtotal 

Drets €  c/u 20 € 40,00 € 

Total a cobrar   40,00 €  

 
Fins a 75 QM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
A partir de 76 QM. anada i tornada. Tarifes segons barem general. 

 
 SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL 7 

 

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: 
 

   Subtotal 

Drets € c/u 16,00 € 32,00 € 

Total a cobrar   32,00 €  

 
Fins a 75 QM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
A partir de 76 QM. anada i tornada. Tarifes segons barem general. 

 
 SOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓ 

  

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

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



 

 

 

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

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

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

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

 4a CATALANA 
 

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

 
 CERDANYA 

 

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

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

 

Si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o similars, o per l’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 € 
 

 PARTITS SUSPESOS FUTBOL BASE I FUTBOL FEMENÍ 



 

 

 

 
Futbol 7 
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, 
abans de començar, s’establirà com a compensació global 15 € per àrbitre  
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, 
però a la continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge. En aquest cas només s’abonaran les 
despeses de 15 € per àrbitre. 
 
Futbol 11 
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, 
abans de començar, s’establirà com a compensació global 20€ per àrbitre.  
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, 
però a la continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge. En aquest cas només s’abonaran les 
despeses de 20€ per àrbitre. 
 

 CONTINUACIÓ DE PARTITS 

 
o 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. 

 
o 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. 

 
o 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). 

 



 

 

 

 INCOMPAREIXENCES ARBITRALS 
 

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

 PARTITS EN DIA LABORABLE 
 

Els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable tindran una dieta especial de 7€ 
per persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el 
partit, per durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores 
tindran una dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret 
de les jornades designades entre setmana. 
 
Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre o al CTA. 
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