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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 Pla de Competicions
de Futbol Sala amb petites correccions respecte el document remès a través de la
Circular núm. 27, motivades per la variació del nombre de grups inicialment establert
en determinades categories i territoris, arran de la represa de les competicions el
passat mes de març, i l’oportunitat que es va donar als clubs a renunciar a la seva
participació en aquestes competicions.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients.
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ADAPTACIÓ DEL PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA
TEMPORADA 2020-2021
Aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reglament General de l’FCF davant la
impossibilitat de completar la totalitat dels partits previstos als respectius calendaris
competicionals a causa de l’aturada forçosa de l’activitat esportiva decretada pel Govern de
la Generalitat de Catalunya, des del dia 16 d’octubre de 2020 i fins al dia 14 de març de 2021.
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CATEGORÍA SÈNIOR MASCULÍ FUTBOL SALA
SÈNIOR MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ NACIONAL
Primera Fase – Sistema Lliga – Anada i tornada
- Gr. 1 .................... (9 equips)
- Gr. 2 .................... (9 equips)
- Gr. 3 .................... (9 equips)
- Gr. 4 .................... (9 equips)
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 1 de Fase Ascens
- (3 equips) el 1r, 2n i 3r classificat del Grup 1 de Primera Fase
- (3 equips) el 1r, 2n i 3r classificat del Grup 2 de Primera Fase
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 2 de Fase Ascens
- (3 equips) el 1r, 2n i 3r classificat del Grup 3 de Primera Fase
- (3 equips) el 1r, 2n i 3r classificat del Grup 4 de Primera Fase
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 1 de Fase Permanència
- (3 equips) el 4t, 6è i 8è classificat del Grup 1 de Primera Fase
- (3 equips) el 5è, 7è i 9è classificat del Grup 2 de Primera Fase
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 2 de Fase Permanència
- (3 equips) el 5è, 7è i 9è classificat del Grup 1 de Primera Fase
- (3 equips) el 4t, 6è i 8è classificat del Grup 2 de Primera Fase
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 3 de Fase Permanència
- (3 equips) el 4t, 6è i 8è classificat del Grup 3 de Primera Fase
- (3 equips) el 5è, 7è i 9è classificat del Grup 4 de Primera Fase
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grup 4 de Fase Permanència
- (3 equips) el 5è, 7è i 9è classificat del Grup 3 de Primera Fase
- (3 equips) el 4t, 6è i 8è classificat del Grup 4 de Primera Fase
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Segona Fase Ascens– Sistema Lliga – Anada i tornada*
- Gr. 1 .................... (6 equips)
- Gr. 2 .................... (6 equips)

Segona Fase Permanència– Sistema Lliga – Anada i tornada*
- Gr. 1 .................... (6 equips)
- Gr. 2 .................... (6 equips)
- Gr. 3 .................... (6 equips)
- Gr. 4 .................... (6 equips)

*Les classificacions de la 2a fase s’iniciaran sense arrastrar els punts i partits de la primera fase
sent només comptabilitzats pels efectes d’aquesta els 10 partits del grup de la segona fase.
Classificació (2 equips): al Play-off d’ascens territorial,
- (1 equip) el 1r classificat del Grup 1 de Segona Fase Ascens
- (1 equip) el 1r classificat del Grup 2 de Segona Fase Ascens

Tercera Fase Play-Off Ascens – Sistema Eliminatòria – 1 eliminatòria a partit únic – 2 equips
El play-off es disputarà en sistema de partit únic entre els 1r classificats del grup 1 i 2 de la
Segona Fase d’Ascens i la seu de l’eliminatòria serà escollida per la Lliga Catalana de Futbol
Sala de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta eliminatòria es disputarà el dissabte 5 de
juny 2021. La normativa per determinar el guanyador del partit serà el que s’estableix en les
Regles de Joc de Futbol Sala de la RFEF.
Classificació (1 equip): al Play-off d’ascens interterritorial,
- (1 equip) el perdedor de l’eliminatòria del Play-off d’ascens territorial
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Quarta Fase Play-Off Ascens – Sistema Eliminatòria – 1 eliminatòria – 1 equip
El play-off es disputarà entre el perdedor de l’eliminatòria del Play-off d’ascens territorial i el
classificat a tal efecte de la Federació Territorial de Balears.
La normativa per determinar el guanyador del partit serà el que s’estableix en les Regles de
Joc de Futbol Sala de la RFEF.
Ascendeix (2 equips): a 2a Divisió B Nacional, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria del Play-off d’ascens territorial –3a fase
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria del Play-off d’ascens interterritorial –4a fase
Descendeixen (8 equips): a Divisió d’Honor Catalana, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 5è i 6è classificat del Grup 1 de Segona Fase Permanència
- (2 equips) el 5è i 6è classificat del Grup 2 de Segona Fase Permanència
- (2 equips) el 5è i 6è classificat del Grup 3 de Segona Fase Permanència
- (2 equips) el 5è i 6è classificat del Grup 4 de Segona Fase Permanència
Descens no compensat (4 equips): a Divisió d’Honor Catalana, per a la Temporada 2021/2022,
- (4 equips) el 4t classificat de cada grup*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Masculí.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
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SÈNIOR MASCULÍ – LLIGA DIVISIÓ D’HONOR CATALANA
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 3 grups
- Gr. 1 .................... (16 equips)
- Gr. 2 .................... (16 equips)
- Gr. 3 .................... (16 equips)
Ascendeixen (3 equips): a Tercera Divisió Nacional, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 1r classificat de cada grup
Descendeixen (12 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 13è, 14è, 15è i 16è classificat de cada grup

Descens no compensat (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 12è classificat de cada grup*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Masculí.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.

Els descensos del Gr. 1 de Divisió d’Honor aniran a parar als grups BCN Gr.1 i GIR GR.4 de
Primera Divisió.
Els descensos del Gr. 2 de Divisió d’Honor aniran a parar als grups BCN Gr. 2 i BCN Gr. 3
de Primera Divisió.
Els descensos del Gr. 3 de Divisió d’Honor aniran a parar als grups LLE Gr. 5 i TGN Gr. 6 de
Primera Divisió.
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SÈNIOR MASCULÍ - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA
Fase Lliga – Sistema Lliga a 1 volta – 6 grups
- BCN Gr. 1 .................... (16 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (16 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (16 equips)
- GIR Gr. 4 ..................... (8 equips)
- LLE Gr. 5 ...................... (12 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (13 equips)
Ascendeixen (6 equips): a Divisió d’Honor Catalana, per a la Temporada 2021/2022,
- (6 equips) el 1r classificat de cada grup
Els ascensos dels grups BCN Gr.1 i GIR GR.4 aniran a parar al Gr. 1 de Divisió d’Honor Catalana.
Els ascensos dels grups BCN Gr. 2 i BCN Gr. 3 aniran a parar al Gr. 2 de Divisió d’Honor Catalana.
Els ascensos dels grups LLE Gr. 5 i TGN Gr. 6 aniran a parar al Gr. 3 de Divisió d’Honor Catalana.
Descendeixen (14 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 13è, 14è, 15è i 16è classificat dels grups de la província de Barcelona
- (2 equips) el 12è i 13é classificat del grup de la província de Tarragona
Descens no compensat (7 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (6 equips) el 11è i 12è classificat de cada grup de la província de Barcelona*
- (1 equips) el 11è classificat de cada grup de la província de Tarragona*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Masculí.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
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SÈNIOR MASCULÍ - LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 8 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (16 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- GIR Gr. 7 ..................... (14 equips)
- LLE Gr. 9 ...................... (12 equips)
Fase Lliga – Sistema Lliga a 1 volta – 2 grups
- TGN Gr. 11 ................. (10 equips)
- TGN Gr. 12 ................. (10 equips)
Classificació (4 equips): al Play-off d’ascens a Primera Divisió (Delegació Tarragona),
- (2 equips) el 2n i 3r classificat del Grup 11 de la delegació de Tarragona
- (2 equips) el 2n i 3r classificat del Grup 12 de la delegació de Tarragona

Play-Off Ascens – Sistema Eliminatòria – eliminatòries a partit únic – 4 equips
El play-off es disputarà en sistema de partit únic entre els 2n i 3r classificats del grup 11 i 12
de la delegació de Tarragona.

PARTIT

LOCAL

VISITANT

ELIMINATÒRIA A

2n CLASSIFICAT TGN. 11

3r CLASSIFICAT TGN. 12

ELIMINATÒRIA B

2n CLASSIFICAT TGN. 12

3r CLASSIFICAT TGN. 11

ELIMINATÒRIA
ASCENS

GUANYADOR
ELIMINATÒRIA A

GUANYADOR
ELIMINATÒRIA B
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Ascendeixen (13 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (6 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Girona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida
- (2 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Tarragona
- (1 equips) el guanyador del playoff “Eliminatória d’ascens” entre els 2n i 3r classificats
dels grups de la província de Tarragona
Descendeixen (20 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (15 equips) el 12è, 13è i 14è classificat dels grups BCN Gr. 1, BCN Gr. 2, BCN Gr. 4, BCN
Gr. 5, BCN Gr. 6.
- (3 equips) el 14è, 15è i 16è classificat del grup BCN Gr. 3
- (2 equips) el 13è i 14è classificat del grup de la província de Girona
Descens no compensat (1 equip): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el 13è classificat del grup BCN Gr. 3*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Masculí.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
SÈNIOR MASCULÍ - LLIGA TERCERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 9 grups
- BCN Gr. 1 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 7 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 8 .................... (11 equips)
- LLE Gr. 17 .................... (14 equips)
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Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (8 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) els dos 2n classificat amb millor coeficient dels grups de la província de
Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida

DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Tercera Divisió Nacional s’integraran als grups de la Divisió d’Honor
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 Divisió d’Honor Catalana i així, correlativament,
les altres divisions inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació a igual
nombre de partits jugats, i, si hi ha empat, a la millor diferència de gols.

10

CATEGORIA JUVENIL MASCULÍ FUTBOL SALA
JUVENIL - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (14 equips)
Ascendeixen (2 equips): a Divisió d’Honor Juvenil Nacional, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 1r i 2n classificats.
Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (4 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat
Descens no compensat (2 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 9è i 10è classificat*
*Aquest descens correspon a la reestructuració del grup supernumerari de Divisió d’Honor
Juvenil Nacional causat pels ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada
2019-2020.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
JUVENIL - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 6 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- GIR Gr. 4 ..................... (8 equips)
- LLE Gr. 5 ..................... (9 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (11 equips)
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Fase Play-Off – Sistema Eliminatòria – 3 eliminatòries a partit únic – 6 equips
Classificació (6 equips): al Play-off d’ascens,
- (6 equips) el 1r classificat de cada grup

ELIMINATÒRIES ASCENS
DIUMENGE, 27 de juny de 2021
PARTIT

SEU

LOCAL

VISITANT

ELIMINATÒRIA A

DELEGACIÓ BARCELONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4

ELIMINATÒRIA B

DELEGACIÓ BARCELONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1

ELIMINATÒRIA C

DELEGACIÓ BARCELONA

1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT TGN GR. 6

El play-off es disputarà en sistema de partit únic i la seu de les 3 eliminatòries serà escollida
per la delegació de Barcelona. La seu per disputar les eliminatòries serà rotatòria entre les 4
delegacions en l’ordre següent: Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona. La seu a escollir, haurà de
reunir les condicions de superfície de joc sintètica o parquet, amb un aforament mínim de 300
persones. Serà l’organitzador el responsable de cobrir les necessitats d’aigua dels participants,
sent l’LCFS de l’FCF qui es farà càrrec de subvencionar la totalitat del rebut arbitral. Aquestes
eliminatòries es disputaran en diumenge en horari de tarda. La normativa per determinar el
guanyador del partit serà el que s’estableix en les Regles de Joc de l’LCFS de l’FCF.

Els equips que es classifiquin al Play-off d’ascens no podran renunciar a disputar-ho,
considerant-se una retirada de la competició en el fet de produir-se. Si aquesta circumstància
es produís, cap equip assoliria aquest dret federatiu, i el rival de l’eliminatòria es consideraria
guanyador de la mateixa.
En el cas de renuncia a l’ascens del guanyador d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al perdedor de la mateixa eliminatòria.
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En el cas de renuncia a l’ascens del perdedor d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al millor coeficient a la competició de Lliga, entre els perdedors dels
play-off disputats.
En el cas de renuncia a l’ascens dels perdedors de les 3 eliminatòries de play-off, aquests drets
federatius correspondran al 2n classificat amb el millor coeficient a la competició de Lliga,
entre els sis grups.

Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria A del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria B del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria C del play-off

Descendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) l’11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
Descens no compensat (2 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el pitjor coeficient entre els 10è classificats de cada grup de la província de
Barcelona*
- (1 equip) l’11è classificat del grup de la província de Tarragona*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració del grup supernumerari de Divisió
d’Honor Juvenil Nacional causat pels ascensos i no descensos del pla de competició en la
temporada 2019-2020.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
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JUVENIL - LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 9 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- LLE Gr. 9 ...................... (6 equips)
- TGN Gr. 11 .................. (7 equips)
- TGN Gr. 12 .................. (7 equips)
Ascendeixen (16 equips): a la Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida
- (1 equips) el 1r classificat de segona fase grup 11 de la província de Tarragona
- (1 equip) ) el 1r classificat de segona fase grup 12 Segons vacant 1era divisió grup 6
de la província de Tarragona
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona

JUVENIL - LLIGA TERCERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 7 grups
- BCN Gr. 1 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (12 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (12 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (12 equips)
- BCN Gr. 7 .................... (12 equips)
Ascendeixen (14 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (14 equips) el 1r i 2n classificat de tots els grups
14

DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Divisió D’Honor Catalana s’integraran als grups de Primera Divisió
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 Primera Divisió i així, correlativament, les altres
divisions 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.
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CATEGORÍA CADET MIXTE FUTBOL SALA
CADET - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (14 equips)
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat.
CADET - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 6 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- GIR Gr. 4 ..................... (10 equips)
- LLE Gr. 5 ..................... (10 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (9 equips)
Fase Play-Off – Sistema Eliminatòria – 3 eliminatòries a partit únic – 6 equips
Classificació (6 equips): al Play-off d’ascens,
- (6 equips) el 1r classificat de cada grup

ELIMINATÒRIES ASCENS
DIUMENGE, 27 de juny de 2021
PARTIT

SEU

LOCAL

ELIMINATÒRIA A

DELEGACIÓ LLEIDA

1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4

ELIMINATÒRIA B

DELEGACIÓ LLEIDA

1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1

ELIMINATÒRIA C

DELEGACIÓ LLEIDA

1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT TGN GR. 6
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VISITANT

El play-off es disputarà en sistema de partit únic i la seu de les 3 eliminatòries serà escollida
per la delegació de Lleida. La seu per disputar les eliminatòries serà rotatòria entre les 4
delegacions en l’ordre següent: Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona. La seu a escollir, haurà de
reunir les condicions de superfície de joc sintètica o parquet, amb un aforament mínim de 300
persones. Serà l’organitzador el responsable de cobrir les necessitats d’aigua dels participants,
sent l’LCFS de l’FCF qui es farà càrrec de subvencionar la totalitat del rebut arbitral. Aquestes
eliminatòries es disputaran en diumenge en horari de matí. La normativa per determinar el
guanyador del partit serà el que s’estableix en les Regles de Joc de l’LCFS de l’FCF.
Els equips que es classifiquin al Play-off d’ascens no podran renunciar a disputar-ho,
considerant-se una retirada de la competició en el fet de produir-se. Si aquesta circumstància
es produís, cap equip assoliria aquest dret federatiu, i el rival de l’eliminatòria es consideraria
guanyador de la mateixa.
En el cas de renuncia a l’ascens del guanyador d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al perdedor de la mateixa eliminatòria.
En el cas de renuncia a l’ascens del perdedor d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al millor coeficient a la competició de Lliga, entre els perdedors dels
play-off disputats.
En el cas de renuncia a l’ascens dels perdedors de les 3 eliminatòries de play-off, aquests drets
federatius correspondran al 2n classificat amb el millor coeficient a la competició de Lliga,
entre els sis grups.
Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria A del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria B del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria C del play-off
Descendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) l’11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
Descens no compensat (1 equip): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) l’11è classificat del grup de la província de Tarragona*
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
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CADET - LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 9 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- LLE Gr. 9 ..................... (8 equips)
- TGN Gr. 11 .................. (9 equips)
- TGN Gr. 12 .................. (10 equips)
Ascendeixen (16 equips): a la Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida
- (1 equips) el 1r classificat de segona fase grup 11 de la província de Tarragona
- (1 equip) ) el 1r classificat de segona fase grup 12 Segons vacant 1era divisió grup 6
de la província de Tarragona
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
CADET - LLIGA TERCERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 8 grups
- BCN Gr. 1 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (12 equips)
- BCN Gr. 7 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 8 .................... (14 equips)
Ascendeixen (18 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (16 equips) el 1r i 2n classificat de tots els grups
- (2 equips) els dos 3r classificat amb millor coeficient de tots els grups
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DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Divisió D’Honor s’integraran als grups de la Primera Divisió 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 Primera Divisió i així, correlativament, les altres
divisions 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.
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CATEGORÍA INFANTIL MIXTE FUTBOL SALA
INFANTIL - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (14 equips)
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat
INFANTIL – LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 7 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- GIR Gr. 4 A .................. (7 equips)
- GIR Gr. 4 B .................. (8 equips)
- LLE Gr. 5 ..................... (11 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (11 equips)
Fase Play-Off – Sistema Eliminatòria – 3 eliminatòries a partit únic – 6 equips
Classificació (6 equips): al Play-off d’ascens,
- (5 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona, Lleida i Tarragona.
- (1 equip) el guanyador del play-off entre el 1r classificat del grup GIR Gr. 4 A i el 1r
classificat del grup GIR Gr. 4 B

ELIMINATÒRIES ASCENS
DISSABTE, 26 de juny de 2021
PARTIT

SEU

LOCAL

VISITANT

ELIMINATÒRIA A

DELEGACIÓ TARRAGONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 GUANYADOR PLAYOFF GIR.

ELIMINATÒRIA B

DELEGACIÓ TARRAGONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2

1r CLASSIFICAT BCN GR. 1

ELIMINATÒRIA C

DELEGACIÓ TARRAGONA

1r CLASSIFICAT TGN GR. 6

1r CLASSIFICAT LLE GR. 5
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El play-off es disputarà en sistema de partit únic i la seu de les 3 eliminatòries serà escollida
per la delegació de Tarragona. La seu per disputar les eliminatòries serà rotatòria entre les 4
delegacions en l’ordre següent: Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona. La seu a escollir, haurà de
reunir les condicions de superfície de joc sintètica o parquet, amb un aforament mínim de 300
persones. Serà l’organitzador el responsable de cobrir les necessitats d’aigua dels participants,
sent l’LCFS de l’FCF qui es farà càrrec de subvencionar la totalitat del rebut arbitral. Aquestes
eliminatòries es disputaran en dissabte en horari de tarda. La normativa per determinar el
guanyador del partit serà el que s’estableix en les Regles de Joc de l’LCFS de l’FCF.

Els equips que es classifiquin al Play-off d’ascens no podran renunciar a disputar-ho,
considerant-se una retirada de la competició en el fet de produir-se. Si aquesta circumstància
es produís, cap equip assoliria aquest dret federatiu, i el rival de l’eliminatòria es consideraria
guanyador de la mateixa.
En el cas de renuncia a l’ascens del guanyador d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al perdedor de la mateixa eliminatòria.
En el cas de renuncia a l’ascens del perdedor d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al millor coeficient a la competició de Lliga, entre els perdedors dels
play-off disputats.
En el cas de renuncia a l’ascens dels perdedors de les 3 eliminatòries de play-off, aquests drets
federatius correspondran al 2n classificat amb el millor coeficient a la competició de Lliga,
entre els sis grups.

Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria A del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria B del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria C del play-off
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Descendeixen (13 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) l’11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (1 equip) el 11è classificat del grup de la província de Lleida
Descens no compensat (2 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el pitjor coeficient del equips 10è classificats dels grups de la província de
Barcelona*
- (1 equip) l’11è classificat del grup de la província de Tarragona*

*Aquest descens correspon a la modificació de la delegació de competició del Club Sant Juliá
Club Esportiu. L'equip Infantil de 1ª Divisió participant en el grup LLE Gr. 5 s'integrarà per la
temporada 2021-2022 en la delegació de Bages-Berguedà.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.

INFANTIL – LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 8 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- LLE Gr. 9 ...................... (8 equips)
- TGN Gr.11 .................... (7 equips)
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Ascendeixen (16 equips): a la Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup TGN gr.11
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
Descens no compensat (1 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el pitjor coeficient del equips 11è classificats dels grups de la província de
Barcelona*
*Aquest descens correspon a la modificació de la delegació de competició del Club Sant Juliá
Club Esportiu. L'equip Infantil de 1ª Divisió participant en el grup LLE Gr. 5 s'integrarà per la
temporada 2021-2022 en la delegació de Barcelona.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
INFANTIL – LLIGA TERCERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 8 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (13 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 7 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 8 .................... (13 equips)
Ascendeixen (18 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (16 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) els dos 3r classificat amb millor coeficient de tots els grups
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DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Divisió D’Honor s’integraran als grups de la Primera Divisió 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 Primera Divisió i així, correlativament, les altres
divisions 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.
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CATEGORÍA ALEVÍ MIXTE FUTBOL SALA
ALEVÍ - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (14 equips)
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat

ALEVÍ – LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 8 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- GIR Gr. 4 A .................. (9 equips)
- GIR Gr. 4 B .................. (9 equips)
- LLE Gr. 5 ..................... (10 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (7 equips)
- TGN Gr. 7 .................... (7 equips)

Fase Play-Off – Sistema Eliminatòria – 3 eliminatòries a partit únic – 6 equips

Classificació (6 equips): al Play-off d’ascens,
- (4 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona i Lleida.
- (1 equip) el guanyador del play-off entre el 1r classificat del grup GIR Gr. 4 A i el 1r
classificat del grup GIR Gr. 4 B
- (1 equip) el guanyador del play-off entre el 1r classificat del grup TGN Gr. 6 i el 1r
classificat del grup TGN Gr. 7
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ELIMINATÒRIES ASCENS
DISSABTE, 26 de juny de 2021
PARTIT

SEU

LOCAL

VISITANT

ELIMINATÒRIA A

DELEGACIÓ GIRONA

1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 GUANYADOR PLAYOFF GIR.

ELIMINATÒRIA B

DELEGACIÓ GIRONA

1r CLASSIFICAT BCN GR. 2

ELIMINATÒRIA C

DELEGACIÓ GIRONA

1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 GUANYADOR PLAYOFF TGN.

1r CLASSIFICAT BCN GR. 1

El play-off es disputarà en sistema de partit únic i la seu de les 3 eliminatòries serà escollida
per la delegació de Girona. La seu per disputar les eliminatòries serà rotatòria entre les 4
delegacions en l’ordre següent: Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona. La seu a escollir, haurà de
reunir les condicions de superfície de joc sintètica o parquet, amb un aforament mínim de 300
persones. Serà l’organitzador el responsable de cobrir les necessitats d’aigua dels participants,
sent l’LCFS de l’FCF qui es farà càrrec de subvencionar la totalitat del rebut arbitral. Aquestes
eliminatòries es disputaran en dissabte en horari de matí. La normativa per determinar el
guanyador del partit serà el que s’estableix en les Regles de Joc de l’LCFS de l’FCF.

Els equips que es classifiquin al Play-off d’ascens no podran renunciar a disputar-ho,
considerant-se una retirada de la competició en el fet de produir-se. Si aquesta circumstància
es produís, cap equip assoliria aquest dret federatiu, i el rival de l’eliminatòria es consideraria
guanyador de la mateixa.
En el cas de renuncia a l’ascens del guanyador d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al perdedor de la mateixa eliminatòria.
En el cas de renuncia a l’ascens del perdedor d’una eliminatòria de play-off, aquests drets
federatius correspondran al millor coeficient a la competició de Lliga, entre els perdedors dels
play-off disputats.
En el cas de renuncia a l’ascens dels perdedors de les 3 eliminatòries de play-off, aquests drets
federatius correspondran al 2n classificat amb el millor coeficient a la competició de Lliga,
entre els sis grups.
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Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria A del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria B del play-off
- (1 equip) el guanyador de la eliminatòria C del play-off
Descendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) l’11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
Descens no compensat (1 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el pitjor coeficient del equips 10è classificats dels grups de la província de
Barcelona*
*Aquest descens correspon a la modificació de la delegació de competició del Club Sant Juliá
Club Esportiu. L'equip Infantil de 1ª Divisió participant en el grup LLE Gr. 5 s'integrarà per la
temporada 2021-2022 en la delegació de Bages-Berguedà.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
ALEVÍ - LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 7 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (14 equips)
- LLE Gr. 9 ...................... (11 equips)
Ascendeixen (14 equips): a la Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Lleida
Descendeixen (12 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona
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ALEVÍ - LLIGA TERCERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 4 grups
- BCN Gr. 1 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips)
Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (12 equips) el 1r, 2n i 3r classificat de tots els grups

DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Divisió D’Honor s’integraran als grups de la Primera Divisió 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 Primera Divisió i així, correlativament, les altres
divisions 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.
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CATEGORÍA BENJAMÍ MIXTE FUTBOL SALA
LLIGA BENJAMÍ
Fase única – Sistema Lliga a 2 voltes – 24 grups
- BCN Gr. 1 ...................... (6 equips)
- BCN Gr. 2 ...................... (6 equips)
- BCN Gr. 3 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 4 ...................... (6 equips)
- BCN Gr. 5 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 6 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 7 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 8 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 9 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 10 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 11 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 12 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 13 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 14 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 15 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 16 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 17 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 18 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 19 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 20 .................... (5 equips)
- GIR Gr. 21 ..................... (4 equips)
- GIR Gr. 22 ..................... (6 equips)
- GIR Gr. 23 ..................... (6 equips)
- LLE Gr. 24 ..................... (11 equips)
Classificació: La categoria Benjamí Mixte de Futbol Sala és formativa sense divisions en la que
no es produeixen ni ascensos ni descensos.
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CATEGORÍA MINIBENJAMÍ MIXTE FUTBOL SALA
LLIGA MINIBENJAMÍ
Fase Única – Sistema Lliga a 2 voltes – 5 grups
- BCN Gr. 1 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (4 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (6 equips)

Classificació: La categoria Minibenjamí Mixte de Futbol Sala és formativa sense divisions en la
que no es produeixen ni ascensos ni descensos.

CATEGORÍA PREBENJAMÍ MIXTE FUTBOL SALA
LLIGA PREBENJAMÍ
Fase única – Sistema Lliga a 2 voltes – 11 grups
- BCN Gr. 1 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 5 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 6 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 7 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 8 .................... (5 equips)
- GIR Gr. 9 ..................... (5 equips)
- GIR Gr. 10 ................... (4 equips)
- LLE Gr. 11 ................... (5 equips)

Classificació: La categoria Prebenjamí Mixte de Futbol Sala és formativa sense divisions en la
que no es produeixen ni ascensos ni descensos.
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CATEGORÍA SÈNIOR FEMENÍ FUTBOL SALA
SÈNIOR FEMENÍ - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (16 equips)
Ascendeix (1 equip): a Segona Divisió Nacional, per a la Temporada 2021/2022,
- (1 equip) el 1r classificat.
Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (4 equips) el 13è, 14è, 15è i 16è classificat.
Descens no compensat (2 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 11è i 12è classificats*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Femení.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
SÈNIOR FEMENÍ - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 3 grups
- BCN Gr. 1 .................... (16 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (16 equips)
- LLE-TGN Gr. 3 .............. (6 equips)
Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 1r classificat dels grups de la província de Barcelona
- (1 equip) el 1r classificat del grup LLE-TGN Gr 3
Descendeixen (8 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (8 equips) el 13è, 14è, 15è i 16è classificat dels grups de la província de Barcelona
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Descens no compensat (3 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (2 equips) el 12è classificat de cada grup de la província de Barcelona *
- (1 equip) el 6è classificat del grup de la província de Lleida-Tarragona*
*Aquests descensos corresponen a la reestructuració dels grups supernumeraris causats pels
ascensos i no descensos del pla de competició en la temporada 2019-2020 en la categoria
Sènior Femení.
Si en aquesta divisió per la temporada 2021-2022, es produeix una vacant per qualsevol
circumstància, aquesta serà coberta segons l’article 208 del Reglament General de l’FCF, per
l’equip que hagués perdut la categoria per un descens no compensat, segons els criteris de
Territorialitat.
SÈNIOR FEMENÍ - LLIGA SEGONA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 6 grups
- BCN Gr. 1 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (11 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (12 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (12 equips)
- LLE Gr. 5 ...................... (5 equips)
- TGN Gr. 6 .................... (6 equips)
Ascendeixen (8 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2021/2022,
- (4 equips) el 1r classificat dels grups de la província de Barcelona.
- (2 equips) el 1r i 2n classificats dels grups de la província de Lleida
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de la província de Tarragona

DESCENSOS NO COMPENSATS
Els equips descendits de la Divisió D’Honor s’integraran als grups de la Primera Divisió 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 Primera Divisió i així, correlativament, les altres
divisions 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.
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CATEGORÍA JUVENIL FEMENÍ FUTBOL SALA
JUVENIL FEMENÍ - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 1 grup
- Gr. Únic .................... (14 equips)
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió Juvenil, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat.

JUVENIL FEMENÍ - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ
Fase única – Sistema Lliga a 1 volta – 3 grups
- BCN Gr. 1 .................... (8 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips)
- LLE-TGN Gr. 4 ............. (7 equips)
Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2021/2022,
- (3 equips) el 1r classificat de cada grup.

CATEGORÍA CADET FEMENÍ FUTBOL SALA
LLIGA CADET FEMENÍ
Fase única – Sistema Lliga a 2 voltes – 5 grups
- BCN Gr. 1 ...................... (6 equips)
- BCN Gr. 2 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 3 ...................... (5 equips)
- BCN Gr. 4 ...................... (6 equips)
- BCN Gr. 5 ...................... (5 equips)

Classificació: La categoria Cadet Femení de Futbol Sala és formativa sense divisions en la que
no es produeixen ni ascensos ni descensos.
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CATEGORÍA INFANTIL FEMENÍ FUTBOL SALA
LLIGA INFANTIL FEMENÍ
Fase única – Sistema Lliga a 2 voltes – 4 grups
- BCN Gr. 1 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips)
- BCN Gr. 4 .................... (5 equips)
Classificació: La categoria Infantil Femení de Futbol Sala és formativa sense divisions en la que
no es produeixen ni ascensos ni descensos.

CATEGORÍA ALEVÍ FEMENÍ FUTBOL SALA
LLIGA ALEVÍ FEMENÍ
Fase única – Sistema Lliga a 2 voltes – 3 grups
- BCN Gr. 1 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 2 .................... (5 equips)
- BCN Gr. 3 .................... (5 equips)
Classificació: La categoria Aleví Femení de Futbol Sala és formativa sense divisions en la que
no es produeixen ni ascensos ni descensos.
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DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS:
PRIMERA.- La competició es reprendrà a partir del 16 i 17 de gener de 2021 i tan aviat com ho
permetin les autoritats sanitàries.
SEGONA.- Els calendaris de 16, 14, 12 i 10 equips es disputaran a 1 volta, eliminant la segona
volta de la competició. Els calendaris de 8 i 6 equips es disputaran a 2 voltes, eliminant la
segona fase de la competició.
TERCERA.- Es respectaran els calendaris de competició que es trobaven publicats en el mes
d’octubre de 2020, tret dels casos de força major. En aquests darrers supòsits, els calendaris
es modificaran, podent produir-se també redistribucions d’equips de la mateixa zona entre
diferents grups per tal d’equilibrar-los.
QUARTA.- Si a conseqüència de les modificacions esmentades, queden conformats grups amb
8 o menys equips, aquests es podran disputar a dues voltes, sempre que les dates disponibles
ho permetin.
CINQUENA.- Els calendaris de 16 equips de Sènior masculí i femení i els calendaris de 14 equips
de Divisió d'Honor Juvenil masculí, Juvenil femení, Cadet mixte, Infantil mixte i Aleví mixte
s'iniciaran el dia 16 de gener, a la jornada 3 de competició, mantenint la validesa de les dues
primeres jornades ja disputades. La resta de competicions iniciaran amb la primera jornada
de competició, segons els calendaris publicats.
SISENA.- Si a conseqüència de les decisions de les autoritats sanitàries, s’haguessin de
suspendre jornades íntegres de competició, aquestes es traslladarien a continuació de l’última
jornada.
SETENA.- S’estableixen amb caràcter general quatre jornades de descans en totes les
categories (13-14 de febrer de 2021, 13-14 de març de 20201 i 3-4 d’abril de 2021 i 1-2 de
maig de 2021).
VUITENA.- La present adaptació pot patir encara modificacions atenent a les disposicions que
dictin les autoritats segons la situació sanitària existent.
NOVENA.- En tot el que no s’especifiqui en la present adaptació resulta aplicable l’establert al
Pla de Competicions aprovat per l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 20 d’agost
de 2020.
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