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Temporada 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR NÚM. 16 

 

DESENVOLUPAMENT PLA DE COMPETICIONS  

FUTBOL BASE MASCULÍ I FEMENÍ 

 

 

Posem en el vostre coneixement que la Comissió Executiva de la Federació Catalana 

de Futbol, en la seva darrera reunió, ha acordat la publicació del Desenvolupament del 

Pla de Competicions de Futbol Base Masculí i Femení, inicialment aprovat en la darrera 

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol de data 27/06/22, 

amb la introducció de modificacions ocasionals motivades pel nombre de grups 

finalment format en determinades categories. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2022. 

 

 

 

 

ANNEX 
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TEMPORADA 2022/23 

 

 

DESENVOLUPAMENT PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE 
 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

 

• JUVENIL PREFERENT 

Sistema de Lliga – 4 grups de 16 equips 

  

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional el campió de cada grup. 

 

Descendeixen a la 1ª divisió del 13è al 16è classificats de cada grup. 

 

Classifiquen per a disputar la fase final del Campionat de Catalunya el campió 

de cada grup, els quals disputaran quarts de final, semifinals i final  juntament 

amb el primer i segon classificats catalans de la Divisió d’Honor Juvenil i el 

primer i segon classificats de la Lliga Nacional Juvenil, previ sorteig amb caps 

de sèrie. 

 

• PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL 

Sistema de Lliga - 8 grups de 16 equips a Barcelona, 2 grups a  Girona, 1 grup 

a Lleida, 1 grup a Tarragona i 2 grups a Terres de l’Ebre. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup, tret del grup de 

Terres de l’Ebre, en què ascendirà el guanyador de la fase d’ascens, i els millors 

segons classificats en cas que es generin places vacants. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió del 13è al 16è classificats de cada 

grup, a la província de Barcelona, i el pitjor 12è classificat del conjunt de grups, 

que mantindrà la categoria en cas que es produeixin places vacants per 

renúncies, retirades o ascensos no compensats. 

 

• SEGONA DIVISIÓ JUVENIL 

Sistema de Lliga - 33 grups d’un màxim de 16 equips, a la província de 

Barcelona. 

 

Ascendeixen a la primera divisió el campió de cada grup. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

 

•  CADET DIVISIÓ D’HONOR 

Sistema de Lliga – 1 grup de 16 equips. 

 

Descendeixen a la categoria preferent del 13è al 16è classificats de cada grup. 

 

Classifiquen per a la fase final del Campionat de Catalunya del 1r al 8è de la 

divisió d’honor, els quals disputaran previ sorteig amb caps de sèrie quarts de 

final, semifinals i final. 

 

• CADET PREFERENT 

Sistema de Lliga – 4 grups de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la divisió d’honor el campió de cada grup. 

 

Descendeixen a la primera divisió del 13è al 16è classificats de cada grup. 

 

• CADET PRIMERA DIVISIÓ 

Sistema de Lliga - 11 grups de 16 equips a Barcelona, 2 grup a Girona, 1 grup 

a Lleida, 1 grup a Tarragona i 2 grups a Terres de l’Ebre. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup, tret dels grups de 

Terres de l’Ebre, en què ascendirà el guanyador de la fase d’ascens. 

 

Descendeixen a la segona divisió del 14è al 16è classificats de cada grup, a la 

província de Barcelona, i els 3 pitjors 13ès classificats del conjunt de grups. 

 

• CADET SEGONA DIVISIÓ 

Sistema de Lliga – 36 grups d’un màxim de 16 equips, a la província de 

Barcelona. 

 

Ascendeixen a la primera divisió el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

 

• INFANTIL DIVISIÓ D’HONOR 

Sistema de Lliga – 1 grup de 16 equips. 

 

Descendeixen a la categoria preferent del 13è al 16è classificats de cada grup. 
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Classifiquen per a la fase final del Campionat de Catalunya del 1r al 8è de la 

divisió d’honor, els quals disputaran previ sorteig amb caps de sèrie, quarts de 

final, semifinals i final. 

 

• INFANTIL PREFERENT 

Sistema de Lliga – 4 grups de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la divisió d’honor el campió de cada grup 

 

Descendeixen a la primera divisió del 13è al 16è classificat de cada grup. 

 

• INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ 

Sistema de Lliga - 11 grups a Barcelona, 2 grups a Girona, 1 grup a Lleida, 1 

grup a Tarragona i 1 grup a Terres de l’Ebre. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió del 13è al 16è classificat de cada 

grup, a la província de Barcelona. 

 

• INFANTIL SEGONA DIVISIÓ 

Sistema de Lliga – 42 grups de fins a 16 equips a la província de Barcelona. 

 

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

segons classificats d’acord amb les places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ FUTBOL SET 

 

• ALEVÍ PREFERENT  

Sistema de Lliga - 2 grups a la província de Barcelona. 

 

Descendeixen a la categoria primera divisió del 14è al 16è classificats de cada 

grup. 

 

Classifiquen per a la fase final del Campionat de Catalunya un equip de 

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

classificat dels grups de la província de Barcelona, els quals disputaran previ 

sorteig quarts de final, semifinals i final. 
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• ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga - 6 grups a la província de Barcelona. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió del 14è al 16è classificats de cada 

grup. 

 

• ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga - 18 grups a la província de Barcelona. 

 

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

  

Descendeixen a la categoria tercera divisió del 14è al 16è classificats de cada 

grup. 

 

• ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga – 54 grups de fins a 16 equips agrupats per comarques. 

 

Ascendeixen a la segona divisió el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT CATALUNYA BENJAMÍ FUTBOL SET 

 

• BENJAMÍ PREFERENT  

Sistema de Lliga - 2 grups a la província de Barcelona. 

 

Descendeixen a la categoria primera divisió del 14è al 16è classificats de cada 

grup. 

  

Classifiquen per a la fase final del Campionat de Catalunya un equip de 

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

classificat dels grups de la província de Barcelona, els quals disputaran previ 

sorteig quarts de final, semifinals i final. 

 

 

• BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga - 6 grups a la província de Barcelona. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup. 
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Descendeixen a la categoria segona divisió del 14è al 16è classificats de cada 

grup. 

 

• BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga - 18 grups a la província de Barcelona. 

 

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

  

Descendeixen a la categoria tercera divisió el 15è i 16è classificats de cada 

grup. 

 

• BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ  

Sistema de Lliga – 32 grups de fins a 16 equips agrupats per comarques. 

 

Ascendeixen a la segona divisió el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT CATALUNYA PREBENJAMÍ FUTBOL SET 

 

• CATEGORIA ÚNICA 

Fase Única:  29 grups de fins a 16 equips a la província de Barcelona. 

 

No hi ha ascensos ni descensos 

 

 

 

 

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.- Les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre 

disposaran el seu propi pla de competicions en les categories de juvenil primera divisió 

(descensos), juvenil segona divisió, cadet primera divisió (descensos), cadet segona 

divisió, infantil primera divisió (descensos), infantil segona divisió, aleví, benjamí i 

prebenjamí. 
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TERCERA.- Per a les fases finals dels Campionats de Catalunya només es pot 

classificar un equip per club, i tindrà preferència l’equip de nivell (lletra) superior dins 

de la seva escala. 

 

Nota: Les dates previstes per a les Fases Finals dels Campionats de Catalunya 

es comunicaran durant el primer trimestre de l’any 2023. 

 

 

_________________________ 
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PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE – Temporada 2022/23 

Delegació de Girona  

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grups de 16 equips.  

 

Ascendeixen a la categoria de Preferent per la temporada 2023/24 el campió de cada 

grup (total 2 equips). 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2023/24  del 14è al 16è classificat 

de cada grup (total 6 equips). 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió esta formada per sis grups d’un màxim de setze equips. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2023/24 el campió  de cada grup i 

els dos millors segons classificats (total 8 equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

 

Cadet Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió esta formada per 2 grups de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la categoria de Preferent per la temporada 2023/24 el campió de cada 

grup (total 2 equips). 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per la temporada 2023/24 del 14è al 16è classificat 

de cada grup més el 13è pitjor classificat (total 7 equips). 
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Cadet Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió esta formada per set grups d’un màxim de setze equips. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2023/24  el campió  de cada grup i 

els dos millors segons classificats (total 9 equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió esta formada per 2 grups de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la categoria de preferent  per la temporada 2023/24 el campió de cada 

grup (total 2 equips). 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2023/24 del 14è al 16è classificat 

de cada grup més el 13è pitjor classificat (total 7 equips). 

 

Infantil Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió esta formada per nou grups d’un màxim de setze 

equips. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2023/24 el campió de cada grup 

(total 9 equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ         

 

Aleví Preferent 

 

La categoria de Preferent esta formada per dos grups de 16 equips. 

 

Classifiquen per la fase final del Campionat de Catalunya el campió de cada grup. 
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Descendeixen a la categoria Primera Divisió per la temporada 2023/24 del 15è al 16è 

classificat de cada grup (total 4 equips). 

 

Aleví Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió esta formada per 4 grups de 16 equips. 

 

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

 

Ascendeixen a la categoria preferent per a la temporada 2023/24 el campió de cada 

grup (total 4 equips). 

 

Descendeix a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2023/24 del 15è al 16è 

classificat de cada grup més els tres pitjors 14è classificats (total 11 equips). 

 

Aleví Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió esta formada per onze grups d’un màxim de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la categoria Segona divisió  per a la temporada 2023/24 el campió de 

cada grup (total 11 equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ        

 

Benjamí Preferent 

 

La categoria Preferent esta formada per dos grups de 16 equips. 

 

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

 

Descendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2023/24 del 14è al 16è 

classificat de cada grup més el pitjor 13è classificat (total 7 equips).  

 

Benjamí Primera Divisió 
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La categoria Primera Divisió esta formada per set grups d’un màxim de 16 equips. 

 

Ascendeixen a la categoria Preferent  per la temporada 2023/24 el campió de cada 

grup (total 7 equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ       

 

Categoria Única 

 

La categoria estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 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. 

 

_______________________ 
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2022/2023 

Delegació de Lleida 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023 el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 9è). 

 

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent 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 14è, 15è i 16è. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023, aquesta categoria a Lleida està formada per dos 

grups (Grup 7è i Grup 8è). 

 

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

campions i subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint la mateixa normativa  que a la resta 

de delegacions. 

 

No hi ha descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

 

Cadet Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023 el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 

12è). 
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Ascendirà de Cadet Primera Divisió a la categoria Cadet Preferent 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 14è, 15è i 16è. 

 

Cadet Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023 aquesta categoria està formada per 3  grups d’un 

màxim de 16 equips  (Grup 8è, 9è i 10è). 

 

Ascendiran de Cadet Segona Divisió a la categoria de Cadet Primera Divisió els 

campions dels Grups 8è,  9è i 10è. 

 

No hi ha descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023 el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 

16è). 

 

Ascendiran de Infantil Primera Divisió a la categoria d’Infantil Preferent 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 14è, 15è i 16è. 

 

Infantil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023, aquesta categoria a Lleida està formada per quatre 

grups d’un màxim de 16 equips  (Grups 1r,  2n, 3r i 4rt). 
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Ascendirà d’ Infantil Segona Divisió a la categoria d’ Infantil Primera Divisió els 

campions del Grup 1r, 2n, 3r, i 4rt , seguint la mateixa normativa  que a la resta de 

delegacions (total quatre equips). 

 

No hi ha descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Preferent Aleví 

 

Durant la temporada 2022/2023, el grup de Lleida està format per 15 equips (Grup 3r). 

 

Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) a  Aleví Primera Divisió els classificats en els 

llocs 13è i 14è, 15è. 

 

Aleví Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2023/2023 aquesta categoria a Lleida està formada per dos grups 

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

 

Ascendiran d’ Aleví Primera Divisió a la categoria de Preferent Aleví 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 els 

classificats en els llocs 14è, 15è i 16è de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2022/2023, aquesta categoria a Lleida està formada per cinc 

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

 

Ascendiran d’Aleví Segona Divisió a la categoria d’Aleví Primera Divisió el campions 

dels Grups 22è, 23è, 24è, 25è i 26è, i el segon millor classificat dels cinc grups, seguint 

la mateixa normativa que a la resta de delegacions. 
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No hi ha descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ FUTBOL SET     

 

Preferent Benjamí 

 

Durant la temporada 2022/2023, el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 3r). 

 

Descendiran de Preferent Benjamí (Grup 3r) a  Benjamí Primera Divisió els classificats 

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

 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

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

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

 

Ascendiran de Benjamí Primera Divisió a la categoria de Preferent Benjamí els quatre 

millors campions per coeficients dels cinc grups  (Grups 9è, 10è, 11è, 12è, 13è i 14è) 

seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

No hi ha descensos 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ FUTBOL 7     

 

Categoria Única 

Durant la temporada 2022/2023, aquesta categoria a Lleida està formada per quatre 

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

 

No hi ha ascensos ni descensos. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DEBUTANT FUTBOL 5     
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Categoria Única 

17 Equips apuntats a les trobades que es realitzaran durant la temporada. 

 

No hi ha ascensos ni descensos. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ       

 

Femení Segona Divisió Juvenil 

 

Durant la temporada 2022/2023 aquesta categoria a Lleida està formada per un grup 

de 7 equips (Grup 9è). 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera  Divisió Femení Juvenil el campió de 

grup. 

 

No hi ha descensos 

 

Femení Segona Divisió Infantil  

 

Durant la temporada 2022/2023 aquesta categoria a Lleida està formada per un grup 

de 16 equips (Grup 9è). 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera  Divisió Femení Infantil el campió de 

grup. 

 

No hi ha descensos 

 

Femení Segona Divisió Aleví  

 

Durant la temporada 2022/2023 aquesta categoria a Lleida està formada per dos grups 

de 8 equips (Grup 8è i 9è). 

 

La competició tindrà dos fases de competició: 

 

PRIMERA FASE – Dos grups de 8 equips que jugaran a dos voltes. 
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SEGONA FASE – Dos grups, un grup d’ascens format per 6 equips que seran els 

classificats del 1è al 3è lloc de cada grup de la primera fase, un grup de promoció 

format per 10 equips en que hi estaran els classificats del 4rt al 8è de cada grup de la 

primera fase. 

 

La segona fase el grup d’ascens jugarà a dos voltes al estar format per 6 equips i el 

grup de promoció jugarà a una volta per estar format per 10 equips. 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera  Divisió Femení Aleví el campió de la 

segona fase del grup d’ascens. 

 

No hi ha descensos. 

 

• 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. 

 

 

 

 

________________________ 
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2022/2023  

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 llocs 14è, 15è i 16è classificat. 

 

Segona  Divisió Juvenil 

 

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 10) el campió de  cada Grup (Grup 9-10-11-12) 

 

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 lloc 13è, 14è, 15è i 16è classificats 

 

Segona Divisió Cadet 
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Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 13) el campió de cada Grup. (Grup 11-12-13-

14-51) 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Primera Divisió Infantil 

 

Aquesta categoria estarà formada per un grup de 16 equips (Grup 15).  

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup. 

 

Descendiran a la Segona Divisió el 16è classificat. 

 

Segona Divisió Infantil 

 

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

14-15-16-17-18-61), per a la creació d’un nou grup d’infantil de primera divisió per 

a la temporada 2023/2024. 

 

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). 
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Ascendiran a Preferent (Grup 4) els campions de Grup (9-14-15) 

 

Descendiran a la Segona Divisió els classificats en els llocs 13è, 14è, 15è i 16è. I 

també descendirà a la Segona Divisió el pitjor 12è classificat dels grups 14 i 15 

 

 Segona Divisió Aleví 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions dels grups ( 38-39-40-41-42-43-44-45-

46)  

 

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 del Grup 4 i Grup 5 , i el vencedor de la fase 

d'ascens dels grups de terres de l'Ebre (Grups 15 i 16) En cas de quedar una plaça 

vacant l'ocuparia el millor coeficient de les 4 agrupacions (grup 4-5-15-16) 

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, , 14è, 15è i 16è. I  també 

descendirà a la Segona Divisió el pitjor 13è classificat dels grups 4 i 5 
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 Segona Divisió Benjamí 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup ( Grups 19-20-21-22-23-24-25) 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 

 

Es disputa en la modalitat de futbol 7 i en categoria única, i està formada per grups 

de fins a 16 equips. 

 

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. 

 

_______________________ 
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE - Temporada 2022/2023  

Terres de l’Ebre 

 

JUVENIL 1a DIVISIÓ  

Pujarà a Preferent el campió de la promoció que disputaran els dos primers classificats 

de cada grup. 

 

CADET 1a DIVISIÓ  

Pujarà a Preferent el campió de la promoció que disputaran els dos primers classificats 

de cada grup.  

 

INFANTIL 1a DIVISIÓ  

Pujarà a Preferent el millor classificat de grup. 

Baixarà a 2a divisió l’últim classificat de grup.  

 

INFANTIL 2a DIVISIÓ 

Pujarà a 1a divisió el millor classificat de cada grup.  

 

ALEVI 1a DIVISIÓ  

Pujarà a Preferent el millor classificat de grup.  

Descendeix a 2a divisió l’últim classificat de grup.  

 

ALEVI 2a DIVISIÓ  

Pujaran a 1a divisió els dos primers millors classificats de grup. 

Descendeixen a 3a divisió els dos últims classificat de grup.  

 

ALEVI 3a DIVISIÓ  

Pujaran a 2a divisió els dos primers millors classificats de cada grup  

 

BENJAMI 1a DIVISIÓ  

Pujarà a Preferent el campió de la promoció que disputaran el primer classificat de 

cada grup. 

 

 

__________________________ 
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DISPOSICIONS COMUNES A LES CATEGORIES DE FUTBOL 7 MASCULÍ 

 

En la temporada 2023/2024 les competicions de futbol 7 masculí ( aleví, benjamí i 

prebenjamí) es desdoblaran per edats, d’acord amb els següents criteris: 

 

Competició S12 (aleví de 2n any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2012 

 

Competició S11 (aleví de 1r any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2013 

 

Competició S10 (benjamín de 2n any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2014 

 

Competició S9 (benjamí de 1r any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2015 

 

Competició S8 (prebenjamí de 2n any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2016 

 

Competició S7 (prebenjamí de 1r any) 

Per a la temporada 2023/2024 seran els nascuts l’any 2017 

 

Això no obstant, els jugadors podran alinear-se en la categoria superior a la 

corresponent a la seva llicència, de conformitat amb el que estableix l’article 80 

del Reglament General. 

 

Cada club podrà optar per inscriure els equips en les diferents categories segons 

els següents criteris: 

 

CATEGORIA ALEVÍ: 

1) Clubs amb un o dos equips a la competició d’aleví preferent poden escollir 

entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S12 i un a S11 

b) Un sol equip a S12 

c) Un sol equip a S11 

 

2) Clubs que tinguin un equip a la competició d’aleví primera divisió poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S12 i un a S11 

b) Un sol equip a S12 
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c) Un sol equip a S11 

 

3) Clubs que tinguin dos o més equips a la competició d’aleví de primera divisió 

poden escollir entre les següents opcions: 

a) Quatre equips: dos a S12 i dos a S11 

b) Tres equips: dos a S12 i un a S11 

c) Tres equips: un a S12 i dos a S11 

d) Dos equips: un a S12 i un a S11 

 

4) Clubs que tinguin un equip a la competició d’aleví segona divisió poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S12 i un a S11 

b) Un sol equip a S12 

c) Un sol equip a S11 

 

5) Clubs que tinguin dos equips a la competició d’aleví de segona divisió poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Quatre equips: dos a S12 i dos a S11 

b) Tres equips: dos a S12 i un a S11 

c) Tres equips: un a S12 i dos a S11 

d) Dos equips: un a S12 i un a S11 

 

6) Clubs que tinguin tres o més equips a la competició d’aleví de segona divisió 

poden escollir entre les següents opcions: 

a) Sis equips: tres a S12 i tres a S11 

b) Qualsevol altre combinatòria que no superi el nombre de 3 equips per 

edat. 

 

7) Clubs que tinguin equips a la competició d’aleví de tercera divisió o no en 

tinguin poden escollir lliurement el nombre d’equips que volen inscriure a una 

o altra competició. 

 

CATEGORIA BENJAMÍ: 

1) Clubs amb un o dos equips a la competició de benjamí preferent poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S10 i un a S9 

b) Un sol equip a S10 

c) Un sol equip a S9 

 

2) Clubs que tinguin un equip a la competició de benjamí primera divisió poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S10 i un a S9 
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b) Un sol equip a S10 

c) Un sol equip a S9 

 

3) Clubs que tinguin dos o més equips a la competició de benjamí de primera 

divisió poden escollir entre les següents opcions: 

a) Quatre equips: dos a S10 i dos a S9 

b) Tres equips: dos a S10 i un a S9 

c) Tres equips: un a S10 i dos a S9 

d) Dos equips: un a S10 i un a S9 

 

4) Clubs que tinguin un equip a la competició de benjamí segona divisió poden 

escollir entre les següents opcions: 

a) Dos equips: un a S10 i un a S9 

b) Un sol equip a S10 

c) Un sol equip a S9 

 

5) Clubs que tinguin dos equips a la competició de benjamí de segona divisió 

poden escollir entre les següents opcions: 

a) Quatre equips: dos a S10 i dos a S9 

b) Tres equips: dos a S10 i un a S9 

c) Tres equips: un a S10 i dos a S9 

d) Dos equips: un a S10 i un a S9 

 

6) Clubs que tinguin tres o més equips a la competició de benjamí de segona 

divisió poden escollir entre les següents opcions: 

a) Sis equips: tres a S10 i tres a S9 

b) Qualsevol altre combinatòria que no superi el nombre de 3 equips per 

edat. 

 

7) Clubs que tinguin equips a la competició de benjamí de tercera divisió o no en 

tinguin poden escollir lliurement el nombre d’equips que volen inscriure a una 

o altra competició. 

 

CATEGORIA PREBENJAMÍ 

1) Clubs que tinguin equips a la competició de prebenjamí o que no en tinguin 

poden escollir lliurement el nombre d’equips que volen inscriure a una o altra 

competició, 

 

La categoria que es tindrà en compte a l’hora d’assignar els equips a cada 

competició és la que tingui cada equip a la finalització de la present temporada, 

un cop aplicats els ascensos i descensos previstos al Pla de Competicions. 
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PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE FEMENÍ – Temporada 2021/2022 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL  

 

Preferent femení juvenil 

 

Grup únic format per 16 equips. 

 

Primera divisió femení juvenil  

 

Dos grups formats per 16 equips cadascun. 

 

Segona divisió femení juvenil  

 

Està formada per 10 grups agrupats per proximitat geogràfica. 

 

• 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 12è al 16è classificats, tot i que els 

12ès, amb caràcter de descens no compensat als efectes que cobertura de vacants. 

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

 

Participen  a la Fase Final del Campionat de Catalunya les classificades en les 

posicions 1a a 4a de la Preferent femení juvenil, les quals disputaran semifinals  i final. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET  

 

Està formada per 8 grups, de caràcter territorial. 

 

Categoria única, no hi ha ascensos ni descensos. 

 

Participen a la Fase Final del Campionat de Catalunya les campiones de cada grup, les 

quals disputaran quarts de final, semifinals i final. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ INFANTIL  

 

Primera divisió femení infantil  

 

Està formada per dos grups de 16 equips, de caràcter interterritorial. 

 

 

Segona divisió femení infantil  

 

Està formada per 15 grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica. 

 

 

• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

Per a la temporada 2023/2024 es formarà la categoria de Preferent Femení 

Infantil, formada per un grup de 16 equips 

 

Ascensos de Primera a Preferent: Els classificats del 1r al 8è lloc de cada grup 

 

No hi haurà descensos de Primera a Segona Divisió 

 

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

 

Participen en la Fase Final del Campionat de Catalunya les classificades en les 

posicions 1a i 2a de la Primera divisió femení infantil, que disputaran semifinals, 

enfrontant-se primer classificat d’un grup contra segon classificat de l’altre grup, i final. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ   

 

Primera divisió femení aleví  

 

Està formada per un grup de fins a 16 equips a la província de Barcelona i dos grup de 

fins a 16 equips a la província de Girona. 
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Segona divisió femení aleví  

 

Està formada per 10 grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica. 

 

 

• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 A causa de la quantitat de grups que s’han format de Segona divisió, per a la 

temporada 2023/2024 s’acorda la creació d’un nou grup de Primera divisió femení 

aleví 

 

Descensos de Primera a Segona Divisió (només grup província Barcelona): No hi 

hauran descensos. 

 

Ascensos de Segona a Primera divisió: El campió de cada grup, i els sis millors 

classificats del conjunt de grups. 

 

Participen en la Fase Final del Campionat de Catalunya les classificades en les 

posicions 1a i 2a de la Primera divisió femení aleví de la província de  Barcelona, i els 

dos equips campions de grup de la província de Girona, que disputaran semifinals, 

enfrontant-se equips de Barcelona contra equips de Girona, i final. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ 

S’han format tres grups de fins a 12 equips. 

No hi ha ascensos ni descensos. 

Els equips disputaran una segona fase que inclourà la participació a la Fase Final del 

Campionat de Catalunya. 

 

____________________________ 

 

 

 

Nota: Les dates previstes per a les Fases Finals dels Campionats de Catalunya 

es comunicaran durant el primer trimestre de l’any 2023. 
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