
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Temporada 2021/22 

 

CIRCULAR NÚM. 32 

 

AJUTS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA 

 

Com cada any, a final de temporada es disputen les finals de la Copa Catalunya de Futbol 

Sala base en categories mixtes, femenines i masculines. Serà en el segon semestres de 

2022 quan es disputin les finals de Copa Catalunya Sènior masculina i femenina. Aquestes 

competicions es venen disputant des de l’inici de temporada 2021-2022. 

  

 

Per tal de promocionar aquestes competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala, informem 

que la Comissió Econòmica i la Junta Directiva han aprovat els ajuts econòmics que tindran 

els clubs per la participació en aquesta.  

 

 

1. AJUT ECONÒMIC PELS PARTICIPANTS DE LA COPA CATALUNYA SÈNIOR DE 

FUTBOL SALA 

 

L’FCF atorgarà un ajut econòmic per eliminatòria guanyada en sènior femení des de setzens 

de final i en sènior masculí des de quarta ronda, desglossades de la següent forma: 

 

SÈNIOR FEMENÍ 

• Eliminatòria 1/16: 100 € 

• Eliminatòria 1/8: 150 € 

• Eliminatòria 1/4: 200 € 

• Semifinals: 250 € 

• Campió de la final: 500 € 

 

SENIOR MASCULÍ 

• Eliminatòria 4a Ronda: 100 € 

• Eliminatòria 1/16: 200 € 

• Eliminatòria 1/8: 300 € 

• Eliminatòria 1/4: 400 € 

• Semifinals: 500 € 

• Campió de la final: 1.000 € 

 

Total de l’ajut: 10.000,00 euros. 
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2. BONIFICACIONS ARBITRALS PELS PARTITS DISPUTATS EN LA COPA DE 

CATALUNYA SÈNIOR I BASE  

 

L’FCF bonificarà part dels arbitratges d’aquesta competició amb: 

• una subvenció del 50% per part de l’LCFS de la totalitat dels partits de la 

categoria sènior masculí, base mixte i base masculí 

• una subvenció del 60% per part de l’LCFS de la totalitat dels partits de les 

categories sènior femení i base femení 

• una subvenció del 100% a l’arbitratge de totes les finals de base. 

• una subvenció del 100% a l’arbitratge de les semifinals de sènior masculí i les 

finals de sènior femení i sènior masculí 

 

Total de l’ajut: 27.934,00 euros. 

 

 

 

3. PAGAMENT DE L’AJUT 

 

El Departament de Comptabilitat enviarà un comunicat a cada club beneficiari i rebran el 

pagament de la subvenció al compte federatiu d’acord amb l’establert a la present circular.  

 

Per qualsevol dubte o consulta, poden adreçar-se a la seva delegació més propera 

(fcf.cat/delegacions).  

 

La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
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