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1. Som l’FCF.

1.
SOM L’FCF

Les principals funcions de l’FCF són:

1.1
SALUTACIÓ DEL
PRESIDENT

• Representar a la RFEF i exercir, si s’escau, les
funcions delegades per ella.

• Promoure, reglamentar, organitzar i
dirigir l’esport del futbol en totes les seves
disciplines, dins del seu àmbit territorial
d’actuació, mitjançant l’exercici de les
competències que li són pròpies.

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

Benvolguts i benvolgudes,
Estic especialment orgullós de presentar-vos el nou dossier
de la Casa del Futbol. En ell presentem la Federació a grans
pinzellades per tal que pugueu apreciar la magnitud del futbol
i futbol sala catalans. L’hem seguit treballant per tal de fer-lo
més entenedor i més sintetitzat encara, esperem que us sigui
d’ajuda.
Com sabeu perfectament, venim de dues temporades atípiques
i complicades. L’impacte del coronavirus s’ha notat en el nostre
dia a dia, tant a nivell estadístic, com de format de competicions.
Han estat dues temporades que ens han plantejat nous reptes
i que ens han obligat a trobar solucions, per tal de poder seguir
gaudint del nostre estimat esport en tots els camps, pistes i
pavellons de Catalunya. Vull agrair la gran tasca de clubs, i també
la confiança dels federats i federades. Gràcies a les entitats i a
tots ells i elles estem agafant l’impuls necessari per rellançarnos.

A dia d’avui, l’FCF és la
federació territorial de
futbol més gran d’Espanya i
l’entitat esportiva amb més
associats de Catalunya.

Delegacions:
La Federació té 14 delegacions territorials repartides per tot Catalunya, per tal de donar un servei
més proper i efectiu a clubs i federats.

Seu Vic

I no hi ha millor normalitat per nosaltres que la pilota torni a
rodar, és per això que vull desitjar una gran temporada a tothom.
Joan Soteras Vigo

1.2 PRESENTACIÓ

5

8
2

La Federació Catalana de Futbol (FCF) és
una entitat esportiva privada dedicada al
futbol base i amateur català. Va néixer l’11 de
novembre de 1900 amb el nom d’Associació de
Clubs de Futbol de Barcelona.
L’FCF està constituïda per associacions i clubs
esportius que tenen entre les seves finalitats
socials el foment i la pràctica de l’activitat física
i esportiva.

6

L’any 2000 la Federació va
rebre la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya
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Des del 18 de setembre de 2018 el president de
la Federació és el Sr. Joan Soteras Vigo.
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1.3
PLA ESTRATÈGIC

1.4
LES CAMPANYES DE L’FCF
Tota la informació de les campanyes es pot consultar a fcf.cat/campanyes

Per tal de continuar sent una federació de
referència s’ha treballat conjuntament amb la
RFEF i la UEFA per tal de desenvolupar el Pla
Estratègic de l’FCF.

Des que la temporada 2012-2013 es va donar el tret de sortida a la primera campanya social de
l’FCF, cada any s’han impulsat iniciatives destinades a millorar el futbol català.

#ORGULLOSA
GRÀCIES PEL
VOSTRE SUPORT

+KESPORT
JOC NET

Com a FCF tenim marcats uns objectius
comuns amb la RFEF, que són:

2012
2013

• Excel·lència esportiva – Unificant una
metodologia esportiva que permeti
incrementar el nivell futbolístic al territori

RESPECTE

PROU VIOLÈNCIA

2013
2014

2014
2015

ZERO INSULTS

2015
2016

ZERO INSULTS A
LES XARXES

ZERO INSULTS

2016
2017

2017
2018

TOTS SOM UN EQUIP

2018
2019

TOTS SOM UN BATEC

2019
2020

JO JUGO NET

2020
2021

CAMPANYES ANTERIORS

• Increment en la participació – Augmentar
el total de practicants en les diferents
modalitats de futbol, futbol sala i futbol
platja
• Transformació digital – Per adaptar-nos
a les últimes tendències tecnològiques i
gaudir dels seus avantatges

JOC NET - Destinada
a reduir la violència
física i verbal i
fomentar el joc net.

RESPECTE - S’enfoca
a pares i mares dels
jugadors i promou les
conductes esportives
dins del terreny de joc.

+KESPORT! - Es tracta
d’un programa pioner
en l’àmbit de la gestió
d’emocions i resolució
de conflictes.

ZERO INSULTS A LES
XARXES - Destinada a
evitar els insults que es
profereixen a les xarxes
socials.

PROU VIOLÈNCIA
ZERO INSULTS A LA
AL FUTBOL GRADA! - L’objectiu és
Pretén eliminar la
evitar els insults durant
discriminació per
els partits de futbol i
motius de raça o sexe.
futbol sala.

I també tenim uns objectius particulars:
• Compliance i bon govern – Ser una
entitat que compleixi amb la normativa de
transparència, accés a la informació i bon
govern.
• Responsabilitat Social Corporativa i no
discriminació – Fomentant la inclusió dels
col·lectius en risc d’exclusió social en la
pràctica esportiva.
• Sostenibilitat – En l’àmbit ambiental, social i
econòmic. I compromesos amb els objectius
de desenvolupament sostenible de l’agenda
2030 de les Nacions Unides.
• Futbol Net, íntegre i ètic - Per seguir
impulsant i donant compliment a
campanyes que fomentin el joc net,
seguirem desenvolupant campanyes de
sensibilització social.

GRÀCIES PEL VOSTRE
SUPORT - Agraeix
l’esforç que fan públic
i famílies per tal que
els jugadors puguin
competir.

#ORGULLOSA

web: futbolfemeni.com
Té com a eixos principals potenciar el futbol i futbol sala femení català a través
de quatre objectius: formació, ajudes econòmiques, accessibilitat i visibilitat.
El lema respon a un sentiment compartit per les més de 12.000 jugadores
federades a Catalunya: Orgullosa de poder jugar a futbol i practicar l’esport
que més els hi agrada. Impulsada la temporada 17/18, els resultats ja s’estan
notant amb augments de les federades molt destacats des de l’inici.
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TOTS SOM UN EQUIP

L’AGENDA 2030

És la campanya per a impulsar i promocionar el futbol i futbol sala amateur català. La
iniciativa va dirigida a un total de 936 clubs catalans i té com a objectius la promoció
de l’esport en joves per afavorir el pas de juvenil a amateur, el comportament ètic i
joc net a la instal·lació esportiva i la millora de la gestió interna dels clubs en matèria
documental.

Conscients de la importància del Desenvolupament Sostenible, la Junta Directiva de l’FCF ha
manifestat el compromís de la institució amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Per materialitzar aquest compromís s’han establert 4 pilars sobre els que es recolza el projectes i
que són fonamentals per la implementació del procés.
El pla d’actuació que serveix de guia amb les 7 etapes a seguir:

TOTS SOM UN BATEC

1

web: totssomunbatec.cat

El programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general TOTS SOM UN EQUIP,
de promoció i impuls del futbol i futbol sala amateur català. La campanya incideix,
entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i saludable, tenint en
compte que la salut dels federats i federades és una qüestió prioritària per l’FCF.
La campanya ha anat endavant gràcies al conveni signat amb la Fundació Leo Messi,
la Fundació “la Caixa” CaixaBank, CardioSOS i la Fundació de l’FCF per a cardioprotegir
la totalitat del futbol i el futbol sala català.
Tots els clubs de futbol i futbol sala catalans que no disposin d’equip de cardioprotecció
poden acollir-se al conveni per poder disposar d’un desfibril·lador a les seves
instal·lacions esportives.

JO JUGO NET
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, l’FCF i la Direcció General de
l’Administració de Seguretat col·laboren activament en la prevenció de la violència, el
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
A tal efecte, s’ha engegat la campanya #JoJugoNet que pretén fer front comú per
sancionar als espectadors que tenen actituds reiterades que perjudiquen el bon
desenvolupament d’un partit de futbol o futbol sala.

Compromís.
Pla d’actuació

2

3

4

5

Declaració de la J.
Directiva

Pla global de
sostenibilitat

Desenvolupament
d’accions

Informes de
sostenibilitat

3 SALUT
I BENESTAR

9 INDÚSTRIA
INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES

5 IGUALTAT
DE GÈNERE
4 EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Els 11 Grups d’Interès
que influeixen o
poden ser influïts pel
desenvolupament de
futures actuacions.

Dades de la temporada
14/15 a la 20/21

0,070%

!X

0,060%
0,050%
0,040%
0,030%
0,020%
0,010%
0,000%

INCIDENTS GREU S
DE PÚBLI C

-35,3%

AGRESSIONS A
ÀRBITRE S

-49%

Beneficis

Interns:

•

JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
16 PAU,
SÒLIDES

12 CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSALBES

DIGNE I
8 TREBALL
CREIXEMENT
ECONÒMIC

Externs específics:

Els 5 Òrgans de
participació amb
funcions de tutelar,
crear, fomentar,
impulsar
i supervisar.

Evolució de les agressions i incidents de públic

Integració

7

Els 8 ODS als quals contribuirà amb les seves 50 fites

Externs generals:

RESULTAT DE LES CAMPANYES

6

17 ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

1.

L’Assemblea de Clubs

2.

La Junta Directiva

3.

La Cadena de Valor

4.

Els empleats

5.

Entitats vinculades

6.

Patrocinadors, proveïdors i entitats financeres

7.

Els aficionats

8.

El sector

9.

Els mitjans de comunicació

10.

Administracions públiques i entitats reguladores

11.

El medi ambient

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

•

Els Defensors dels ODS amb reconeixement social i un per ODS.

•

El grup de treball, creador del projecte.

•

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

•

Promotors dels ODS, són els impulsors dels ODS sobre el terreny.

L’FCF s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides així com també a l’Aliança Catalunya 2030.
Amb el propòsit de sortir enfortits de la crisi originada per la COVID-19, fent de l’FCF una entitat
sostenible i que sigui un projecte compartit pels clubs, federats i inspirador per als empleats.

7
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Distribució per gènere

Federats

2.
L’FCF EN
XIFRES

92,1

28,6%

Homes

Futbol
7

55,5%
Futbol
11

2.1
FEDERATS I
FEDERADES

15,9%
Futbol

7,9
Dones

Evolució federats

Camps i Pavellons de Catalunya

Distribució de federats per edats

12.000

9.000

federats

8

11.650 a l’edat de 12 anys

6.000

3.000

0

anys
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

+

510 - Ciment
628 - Gespa artificial
181 - Gespa natural
225 - Parquet
195 - Sintètic
159 - Terra

9
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180.668

Federats

11.889

Entrenadors

10.229

Delegats i
auxiliars

Llicències a les federacions territorials espanyoles

2.523

Àrbitres

Clubs

2.2
COMPARATIVES

Nº

1.237
Catalunya

Equips

160.503

9.691

(16,3%)

Andalusia

Total de grups

750

549 Futbol +201FS

Partits
jugats

Gols

Accions disciplinàries

Personal
federatiu

82.148

140.831

Madrid

118.141

(16,2%)

(13,5%)

*Llicències de jugadors i tècnics temporada 2020/2021 segons dades de la RFEF

Seguiment xarxes socials

72,6% oficials 27,4% amistosos

316.554
En mitja temporada

48.000
171

Delegacions

14

Jugadors
becats per la
Fundació

300

Catalunya

120.800
Andalusia

88.760

Múrcia

51.500

11
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3.
PROJECTES
I SERVEIS
DE L’FCF

2.3
ECONOMIA
Evolució
pressupost FCF

30.000.000€
25.000.000€
20.000.000€
15.000.000€

7.785.000€

26.968.500€

10.000.000€
5.000.000€
0€

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.1
WEB I APP

2021

1.482.226,30€

Evolució
del resultat
3.000.000€
2.500.000€
2.000.000€
1.500.000€

0€
-500.000€

-1.350.997€

500.000€

-667.810€

1.000.000€

-1.000.000€
-1.500.000€
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Patrimoni

La pàgina web de l’FCF, fcf.cat, actualitzada diàriament, permet consultar tota la informació de
les competicions federades i les seleccions catalanes, així com també els buscadors de clubs o de
terrenys de joc geolocalitzats, les notícies d’actualitat i d’altres continguts o tota la documentació,
normativa i regles de joc públiques de la Federació.
A més, posem a disposició de tothom les següents cinc apps federatives pels dispositius mòbils
amb iOS i Android: l’ aplicació oficial de l’FCF per la consulta de resultats, competicions i notícies,
l’aplicació del Portal del Federat per a les gestions diàries dels nostres federats i federades i tota
la seva informació personal, les dues aplicacions de la Intranet federativa per a clubs i altres
perfils d’usuari i l’ aplicació d’Emergències de la Mutualitat de futbolistes.

10.000.000€

APPS DE L’FCF

8.000.000€

2.000.000€

8.081.373€

4.000.000€

2.879.082€

6.000.000€

0€
2009

Fons propis

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.000.000€
2.000.000€
1.500.000€

996.385,95€

1.000.000€
500.000€
0€
-500.000€

Federació Catalana

-1.000.000€
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Futbol.cat,
Portal del Federat

Intranet Clubs

Emergències MCF

FCF.tv

Subvencions
2.000.000€
1.500.000€
1.000.000€

1.477.878€

a clubs

500.000€

0€

12

0€
2009

Intranet FCF
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3.2
XARXES SOCIALS

Vistes setmanals
webfcf.cat

L’FCF està present a quatre xarxes socials, en les que va comunicant tota l’actualitat federativa.
Són les següents
*Dades temporada 20/21

Web

Total visites

26,6M

Usuaris únics

4,1M

Pàgines vistes

511M

Temps per visita

Seguidors

40.000

19.200

49.500

11.100

Publicacions
anuals

3.250

1.700

320

800

3.3
EL PORTAL DEL
FEDERAT

5:44
El Portal del Federat és una plataforma digital que l’FCF posa a disposició de tots els seus federats
per tal que puguin accedir i gestionar les seves dades administratives, econòmiques, mèdiques i
esportives.

Android

23%

iOS

48%

Windows

21%

App

Total visites

278M

Usuaris únics

342m

Temps d’interacció mitjà

1h 49m

Mitjançant aquesta plataforma els federats tenen el control de les seves llicències i els dona la
possibilitat d’ interactuar tant amb el seu club com amb la Federació. La relació federat, club i
federació es fa molt més fluida i dinàmica.”

CORREUS
CONTESTATS

TRUCADES
ATESES

4.036

2.236

*Dades de 2022

ACTUALITZACIONS
D’INFORMACIONS DE FITXES

79.904

RECUPERACIONS DE
CLAUS D’ USUARIS

11.031

15
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3.4 INTRANET

3.6 eFUTBOL

L’intranet de l’FCF és el motor a través del qual es desenvolupa l’activitat federativa. Gràcies a la
intranet es gestionen les competicions, les sancions, les llicències, els entrenadors o la designació
d’àrbitres. És una eina vital per als clubs, que l’utilitzen de manera diària.

Després d’organitzar la primera edició de la Lliga durant la temporada 20/21, aquesta temporada
21/22 hi haurà diverses novetats en el panorama de l’eFutbol català.

Total d’hores d’ús

Total d’hores per club

497.536h
371h

D’una banda es disputarà la fase regional de la FIFA NATIONS SERIES 2022 on els guanyadors
podran arribar a disputar la eCopa RFEF22 i després la fase final mundial de FIFA NATIONS
SERIES 22 que es disputarà a Qatar.
I, de l’altra, durant el 2022 s’iniciarà la segona temporada de la Lliga d’eFutbol de l’FCF amb el joc
FIFA 22 i amb Playstation4. La convocatòria s’obre a federats i no federats a l’FCF, majors de 10
anys, residents a Catalunya i compta amb lliga regular online i fase final presencial.

*Durant la temporada 20/21

3.5 FCF TV
La televisió de la Federació, que va agafar un nou impuls durant la temporada anterior, compta
amb més novetats que mai aquesta temporada. S’han redissenyat la web i web mòbil. S’ha
augmentat la compatibilitat amb apps disponibles per iOS, Android i Android TV. També es
permet fer registre gratuït que dona accés a tot el contingut, permet marcar favorits o seguir
veient el contingut en altres dispositius vinculats al compte. A més, les apps per Smart TV de LG i
Samsung ofereixen el servei gratuït i sense necessitat de realitzar registre.
En la segona temporada d’emissió, el programa de l’actualitat del futbol català, La Frontal continua
creixent i ara també es pot veure tots el dilluns a les 21h a Esport3. Així el programa de referència
de la graella d’FCFTV, presentat per Carles Fité, augmenta la difusió i passa a una tv convencional.
I com a novetat aquesta temporada, l’Orsai, el nou programa que tracta l’actualitat amb tertúlies
i debats sempre amb convidats de luxe. L’Orsai s’emet els dimecres i està presentat per Marc
Marbà i Carles Fité.”

3.7 L’AVANTMATX
És l’eina que permet als federats tenir tota la informació del rival abans de la disputa del partit.
Així a banda d’informació d’interès com hora, lloc, previsió de temps o com arribar al camp també
hi ha informació com la mitjana d’edat dels rivals, en quin moment marca els gols o quantes
targetes veu de mitjana per partit. L’Avantmatx és una novetat de la temporada 21/22 i ja compta
amb més de 35.000 usuaris habituals que entren setmanalment a consultar tota la informació
disponible.

17
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3.8
FCF CLUB PREMIUM

3.10 FCF SHOP

Des de l’FCF sempre es busca donar el màxim retorn als federats i federades, i una bona mostra
n’és l’FCF Club Premium. Es tracta d’una web i app a través de la qual els federats es poden
estalviar centenars d’euros cada any en les seves compres habituals, amb descompte en més de
200 marques de tot tipus, des de roba, tecnologia, restauració, oci o viatges.
Des de l’arrancada oficial el setembre del 2021, l’acollida del club està sent molt bona i ja hi ha
19.363 usuaris registrats. A més, els usuaris que utilitzen el club tenen una mitjana de quasi tres
descomptes utilitzats.

Usuaris registrats 27.381

Marques 293

Descomptes utilitzats 3.035

Estalvi online 3.378,85€

Cupons utilitzats per usuari 2,8

Estalvi cupons 6.281€

3.9
ACTES EN TEMPS REAL
Amb l’objectiu d’apropar el futbol català als aficionats i d’incrementar les funcionalitats de la
pàgina web de la federació, l’FCF està desenvolupant una nova eina per tal que els aficionats
puguin seguir els partits com si estiguessin al camp.
Es tracta d’una aplicació que, amb l’ajuda dels col·legiats, permetrà seguir gols, targetes i canvis
a temps real en els partits que no tenen retransmissió. Durant la temporada 21/22 ha començat
una prova pilot a divisió Juvenil Preferent i s’espera que les actes a temps real es puguin anar
ampliant a noves categories en el futur.

Pàgina web: https://shop.fcf.cat

La nova botiga virtual de l’FCF que facilita la compra de productes federatius com són la samarreta
oficial de la Selecció Catalana i les pilotes de futbol i futbol sala.
A hores d’ara es poden adquirir les samarretes i les pilotes de la temporada 2021-2022 però,
properament, s’aniran incorporant altres productes. La FCF Shop estarà vinculada als diferents
proveïdors amb els quals treballa l’FCF.
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4.2
LLIGA CATALANA FUTBOL SALA

4.1
FUTBOL

La Lliga Catalana de Futbol Sala (LCFS) està integrada dins l’FCF i és l’òrgan que desenvolupa
les funcions de planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització,
tutela i representació de les competicions de lliga de futbol sala federat a Catalunya així com
totes les activitats que organitza durant la temporada.

L’àrea de competicions és l’encarregada de planificar i organitzar les competicions de futbol
camp de l’FCF. Aquestes competicions s’estructuren a través de categories i divisions (segons el
nivell competitiu dels equips).
CATEGORIA

EDAT

MODALITAT

CATEGORIA

EDAT

MODALITAT

Amateur

+19 anys

Futbol 11

Amateur

+19 anys

Futbol 11

Juvenil

17 a 19 anys

Juvenil

17 a 19 anys

Cadet

15 a 16 anys

Cadet

15 a 16 anys

Infantil

13 a 14 anys

Infantil

13 a 14 anys

Aleví

11 a 12 anys

Aleví

11 a 12 anys

Benjamí

9 a 10 anys

Benjamí

9 a 10 anys

Prebenjamí

7 a 8 anys

Les funcions de l’LCFS es realitzen mitjançant els següents òrgans:
- Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala
- Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala
- Escola d’Entrenadors de Futbol Sala
- Comitè de Competició i Disciplina de Futbol Sala
- Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala
- Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala

Categories de competició de Futbol Sala

Masculí

Femení

Femenines
Femenines

5 a 6 anys

Debutant

Futbol 7

Futbol 5

A banda, l’FCF també s’encarrega d’organitzar per delegació de la RFEF les competicions estatals
dels grups catalans de Tercera Divisió i Lliga Nacional Juvenil.
Les seleccions de futbol són:

CATEGORIA
CATEGORIA

EDAT
EDAT

Veterans
Veterans
Amateur
Amateur
Juvenil
Juvenil

+35 anys
anys
+35
+19anys
anys
+19

Cadet
Cadet
Infantil
Infantil
Aleví
Aleví

17aa 19
19 anys
anys
17
15
a
16
anys
15 a 16 anys
13aa 14
14 any
anyss
13
11 a 12 anys
11 a 12 anys

GÈNERE
GÈNERE

Masculines
Masculines

Futbol 7

GÈNERE
GÈNERE

CATEGORIA
CATEGORIA

EDAT
EDAT

Veterans
Veterans
Amateur
Amateur
Juvenil
Juvenil

+35
+35anys
anys
+19
anys
+19 anys
1717a a1919anys
anys

Cadet
Cadet
Infantil
Infantil

1515a a1616anys
anys
1313a a1414anys
anys

Aleví
Aleví
Benjamí
Benjamí
MiniBenjamí
MiniBenjamí
Prebenjamí
Prebenjamí
MiniPrebenjamí
MiniPrebenjamí
Debutant
Debutant

11 a 12 anys
11 a 12 anys
10 anys
10 anys
9 anys
9 anys
8 anys
8 anys
7 anys
7 anys
5 a 6 anys
5 a 6 anys

LES SELECCIONS DE FUTBOL
Selecció absoluta

Selecció absoluta

Sub- 17

Copa Regions UEFA

Sub- 15

Sub- 12

Masculí

Femení

20

119.024

TOTAL JUGADORS DE FUTBOL

Sub- 16

Sub- 14

Sub- 12

11.816

TOTAL JUGADORES DE FUTBOL

Un total de 9 Seleccions Catalanes de Futbol Sala Base competeixen cada temporada en els
Campionats Nacionals de Seleccions Autonòmiques que organitza el Comitè Nacional de Futbol
Sala (CNFS) de la RFEF. A més, la Selecció Prebenjamí de futbol sala, com a categoria de promoció,
realitza una planificació d’entrenaments.
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4.4
SAMARRETES
SELECCIONS

Categories de les seleccions catalanes de futbol sala

FUTBOL SALA

Selecció Absoluta*
Sub- 19
Sub- 16
Infantil
Aleví

GÈNERE

Masculines

GÈNERE

Femenines

22

FUTBOL SALA

Selecció Absoluta*
Sub- 19

22.193

TOTAL JUGADORS DE FUTBOL SALA

Sub- 16
Infantil
Aleví
Benjamí
Prebenjamí*

2.997

TOTAL JUGADORES DE FUTBOL SALA

*sense competició

4.3
FUTBOL PLATJA
El Comitè de Futbol Platja és l’encarregat de gestionar i organitzar les activitats d’aquesta
modalitat, la qual creix temporada rere temporada i cada any compta amb més participants.
És l’òrgan que s’encarrega de l’organització dels Campionats de Catalunya de futbol platja que
es juguen a l’estiu al litoral català.

La roba que llueixen les Seleccions Catalanes
és un altre dels elements distintius de l’FCF.
Tant les Seleccions Base de futbol, futbol sala
i futbol platja, com les Absolutes masculina i
femenina, a partir de la temporada 2019-2020
disputen els seus partits en competicions
oficials i en enfrontaments amistosos amb
unes samarretes dissenyades per la marca
esportiva Adidas.

4.5
PILOTES FUTCAT
L’FCF també disposa d’un model de pilota de futbol i futbol sala propi (FUTCAT) adequat per a
cada categoria de la competició.

A més, les 4 Seleccions Catalanes de Futbol Platja -Sènior masculí i femení, Cadet i Juvenil masculícompeteixen cada temporada en els Campionats Nacionals de Seleccions Autonòmiques que
organitza la RFEF.

Futcat Copa

Futcat 1

Futcat 2

Futcat 3

per a les competicions
de la Copa Catalunya
i la Supercopa

per partits de
futbol 11

per partits de
futbol 7

per partits de futbol de
categoria Debutants

Futsal Copa

Munich LCFS

per partits de la Copa
Catalunya Sènior de
futbol sala

la nova pilota pel
FS, en tres mides
diferents
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4.6 COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES

2.523
Àrbitres

4.8 ESCOLA CATALANA
D’ENTRENADORS

És l’òrgan de la Federació Catalana de Futbol que tracta i vetlla pels
àrbitres i assistents de futbol. Entre d’altres funcions, designa els
arbitratges de tots els partits (siguin oficials o amistosos), realitza
cursos de formació, les proves tècniques i físiques corresponents a
cada temporada i segons la categoria dels àrbitres i promou xerrades
arbitrals als clubs catalans per informar-los de les novetats en el
Reglament de Joc.
Dos dels actes anuals més importants que organitza és la Jornada Tècnica
d’inici de temporada i la Nit de l’Arbitratge, amb l’entrega de premis als
àrbitres i assistents que han ascendit de categoria.

ESCOLA

CATALANA
D’ENTRENADORS

64
Cursos

4.7 COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS

1.258
És l’òrgan de la Federació Catalana de Futbol que tracta i vetlla
pels entrenadors. I les seves principals línies d’actuació són:

11.889
Entrenadors

1.- En l’àmbit formatiu contribueix al foment i a la millora conceptual
del futbol en totes les seves disciplines. Ofereix i proposa formacions
que es consideren necessàries tenint present la realitat del futbol català
i les inquietuds dels seus tècnics. La formació es presenta en format
de jornades tècniques, conferències, seminaris, cursos d’especialització,
monogràfics, etc.
2.- Com a òrgan dependent de la Junta Directiva, proposa als mateixos
iniciatives que consideri adients per a la millora i el foment del futbol
català, així com informa i sotmet les qüestions que afecten els seus
afiliats. Pren decisions que corresponguin d’acord a la reglamentació
del règim intern, i dona suport i cobertura a les necessitats dels tècnics
i entrenadors.
3.- A més, juntament amb l’Escola d’Entrenadors, promou el Dia de
l’Entrenador, un acte anual on es combina la formació amb la ponències
de tècnics il·lustres, amb una entrega de premis i reconeixements als
entrenadors catalans que han obtingut un èxit destacat en la temporada
anterior.
4.- Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb els Clubs
afiliats a la FCF.
5.- Atenció i assistència en la regulació jurídica i contractual dels seus
afiliats.

Alumnes

L’Escola d’Entrenadors de l’FCF és l’òrgan, regulat pels Estatuts de la
Federació, que té com a objecte realitzar l’oferta formativa de cursos
destinats a totes aquelles persones que volen iniciar-se en el futbol o
que volen augmentar el seu nivell formatiu.
El projecte formatiu de l’Escola d’Entrenadors està vertebrat de manera
transversal, passant de la formació dels propis tècnics i entrenadors
de futbol, fins a la formació de tècnics especialistes com poden ser
entrenadors de porters, coordinadors, etc. Els nivells de formació dels
entrenadors estan regulats seguint la normativa de la Real Federación
Española de Fútbol i els Decrets Llei vigents estatals i autonòmics que
legislen en l’actualitat l’àmbit formatiu.

1.- Cursos Federatius d’entrenadors de futbol i futbol sala distribuÏts
actualment així:
· UEFA C
· UEFA B
· UEFA A
· Professional
2.- La part específica dels Cicles Formatius de Règim Especial
de Tècnic d’Esport en Futbol (dependents del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat).
· Cicle inicial en Futbol/FS
· Tècnic d’Esport en Futbol/FS
· Tècnic Superior d’Esport en futbol/FS
3.- Cursos de coordinador i monogràfics
4.- Curs federatiu d’Especialista en entrenament de porters de futbol
Nacional C/ de FS Nacional B.
5.- Cursos d’Especialització en Futbol Femení
6.- Curs federatiu d’especialista en entrenament de futbol platja
Nacional B

L’Escola d’Entrenadors gestiona la tramitació de l’Informe a tots els entrenadors que tinguin
formació federativa i que s’hagin de donar d’alta en el ROPEC (Registre Oficial de Professionals
de l’Esport de Catalunya).
També realitza formació a grups d’alumnes o entrenadors per federacions o empreses
estrangeres, tant a les instal·lacions federatives com a l’exterior. Així com desenvolupa material
didàctic per formacions internes, el dossier de delegats, etc.
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4.9 COMISSIÓ D’ÈTICA
ESPORTIVA
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència (CEEiLLcV),
integrada per 21 membres de reconeguda solvència en l’àmbit de
l’esport, la seguretat pública o l’educació, vetlla per promoure i
divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració entre el
públic i els aficionats al futbol i futbol sala. A més, analitza i porta a
terme totes les actuacions necessàries per garantir el compliment
del Codi Ètic de l’FCF, entre d’altres accions.

4.11 COMISSIÓ DE MEDIACIÓ
I ARBITRATGE
MEDIACIÓ I
ARBITRATGE

La Federació Catalana de Futbol aposta fermament per la implantació
de mètodes de resolució de conflictes que es presentin en l’àmbit
esportiu, com són la mediació i l’arbitratge. Per aquest motiu, la
Comissió s’encarrega de la gestió i supervisió dels procediments
de mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de
resolució de conflictes en l’àmbit federatiu que es plantegin entre
persones físiques o jurídiques relacionades amb l’àmbit del futbol o
futbol sala.

La CEEiLLcV està composta per quatre subcomissions:
A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea de la Federació Catalana
de Futbol va modificar els seus estatuts per incloure la regulació de la
Comissió de Mediació i Arbitratge (a partir del juny de 2015) i el Codi de
Resolució de Conflictes (vigent des del juny de 2016).

a) Subcomissió d’Ètica Esportiva.
b) Subcomissió de Lluita contra la Violència.
c) Subcomissió de Xarxes Socials.
d) Subcomissió d’integritat

Mediació Esportiva:
Mètode de solució de controvèrsies en l’àmbit esportiu en general, i en el del futbol, en particular,
en el que dues o més parts amb interessos enfrontats intenten voluntàriament aconseguir per
si mateixes un acord amb la intervenció d’un tercer com a persona mediadora que adoptarà una
posició imparcial.

Arbitratge Esportiu:

4.10 COMITÈS JURISDICCIONALS
DE COMPETICIÓ I
DISCIPLINA ESPORTIVA
La jurisdicció esportiva competitiva i disciplinària de la Federació Catalana de Futbol coneix
tant de les reclamacions que puguin interposar-se per part dels seus membres com de les
infraccions de les regles de joc o competició i de la conducta esportives, que es troben
tipificades als Estatuts i Reglament General de l’FCF.
L’exercici d’aquesta potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari correspon als Comitès
Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i al Comitè d’Apel·lació. Els primers
se subdivideixen en diferents subcomitès per a un millor desenvolupament de les seves
competències, en atenció a l’estructura territorial i competitiva de l’FCF.

És un mètode de resolució de conflictes en el qual un tercer -àrbitre o Panell Arbitral format
per tres àrbitres- decideix quina ha de ser la solució a la controvèrsia, sigui gràcies a l’arbitratge
de dret o a l’arbitratge d’equitat. En l’arbitratge tindrem sempre solució al problema, sigui del
beneplàcit de les parts implicades o no.

Med-Arb Esportiu:
El MED-ARB (mediació-arbitratge) és un dels mètodes alternatius de resolució de conflictes
que pot tenir major implantació en l’àmbit del futbol. La seva característica principal resideix en
combinar una primera fase de mediació regulada segons el Reglament de Mediació Esportiva de
la Federació Catalana de Futbol, després de la qual, en el cas de no haver arribat a un acord total
sobre el litigi que situa a les parts amb interessos contraposats, es procedirà a desenvolupar una
segona fase d’arbitratge, segons estableix el Reglament d’Arbitratge Esportiu de la Federació.
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4.12 FUNDACIÓ

4.13 MUTUALITAT
La Mutualitat catalana de futbolistes dona servei a tots els federats i
federades a través de la seu central de Barcelona i dels 66 centres
concertats a tot Catalunya. Una entitat de referència en el tractament
de lesions de futbolistes i amb un quadre mèdic punter a nivell mundial.

La Fundació Catalana de Futbol és una entitat sense ànim de lucre que
centra el seus esforços econòmics i humans en ajudar els col·lectius
més vulnerables de la nostra societat.
A través de programes i projectes específics, la Fundació de l’FCF converteix el futbol en el motor
per portar a terme iniciatives solidàries i benèfiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats. Una
responsabilitat que comparteix amb la mateixa FCF fent arribar el futbol a tots aquells jugadors i
jugadores amb dificultats d’accedir-hi.
Aquesta tasca es materialitza en diferents programes i col·laboracions on el futbol juga el seu
paper més solidari:

CAPS DELS EQUIPS MÈDICS

BEQUES “FUTBOL PER TOTHOM”:
Són beques per a infants en risc d’exclusió social i cobreixen les quotes
de la Mutualitat de Futbolistes i afiliació al Portal del Federat.
Dr. Ramon Cugat

PARTITS I TORNEJOS BENÈFICS:
Amb aquest programa s’aconsegueix abaratir els costos dels arbitratges
per aquells clubs que organitzen activitats amb finalitats benèfiques.

PREMIS SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ:
Uns guardons que volen reconèixer les iniciatives benèfiques, activitats
solidàries i actituds ètiques promogudes des dels clubs federats a l’FCF
així com de les persones vinculades al futbol federat català.

ENFUTBOLA’T. FUTBOL PER TOTHOM:
Amb aquest torneig, la Fundació Catalana de Futbol vol reivindicar la
pràctica del futbol amb persones amb capacitats físiques i intel·lectuals
diferents. La darrera edició de l’Enfutbola’t va comptar amb la participació
de més de 700 jugadors i jugadores amb altres capacitats.

CAMPUS SOLIDARI D’ESTIU:
Fer possible que infants en risc d’exclusió social també puguin gaudir
d’un campus d’estiu. Dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys i pertanyents
al programa de pobresa extrema de Creu Roja. Un campus que té lloc
la primera quinzena de juliol i que utilitza el futbol com a pretext per
treballar la cohesió social, el foment dels valors i la convivència.

COL·LABORACIONS AMB ENTITATS SOCIALS CATALANES:
Entitats com Creu Roja, la Fundació Fedamar i la Lliga We League 7, la
Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral o Centres Penitenciaris
de la Generalitat de Catalunya són només alguns exemples on la
col·laboració de la Fundació de l’FCF ajuda a portar a terme activitats
específiques de futbol en persones vulnerables.

Dr. Jaume Vilaró

Dr. José Aragón

Dr. Emili Moragues

ASSISTÈNCIA / COBERTURA ALS FEDERATS

16.671

Lesions

13.636

Visites seu central Barcelona

1.192

Operacions

5.364

Proves diagnòstiques

321

Ambulàncies

72.233

Sessions de rehabilitació

*Dades de l’any 2020

LESIONS MÉS FREQÜENTS
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5.
ACTIVITATS
DE L’FCF
L’activitat esportiva a la Federació Catalana de Futbol durant la temporada és constant,
amb l’organització i celebració de campionats, partits, tornejos, esdeveniments i actes per
promoure el futbol base, el futbol amateur, el futbol femení, el futbol sala i el futbol platja que
es juga a Catalunya.
Aquests són alguns dels més destacats:

COPA DE CATALUNYA

COPA DE CATALUNYA

ABSOLUTA MASCULINA

ABSOLUTA FEMENINA

A la Copa de Catalunya Absoluta hi participen
els dos equips campions de grup de Primera
Catalana i els equips de Tercera Divisió,
Segona Divisió ‘B’ i Segona Divisió ‘A’.

La Copa de Catalunya Femenina aplega
els equips que participen en les màximes
categories nacionals i territorials. El FC
Barcelona acumula deu Copes de Catalunya
al seu palmarès, mentre que el RCD Espanyol
en té cinc. En l’última final jugada a Palamós
van presenciar el duel 2.235 espectadors.

El palmarès de la Copa de Catalunya
l’encapçalen els següents equips: FC
Barcelona (8 títols), RCD Espanyol (6), CE
Europa i Nàstic de Tarragona (3). Barça i
Espanyol van disputar la Copa de Catalunya
Absoluta fins a la creació de la Supercopa de
Catalunya.

5.1 ESPORTIVES
SELECCIONS

SUPERCOPA DE CATALUNYA

La selecció absoluta masculina acostuma
a jugar un partit amistós a l’any. En l’últim
partit davant de Veneçuela es van reunir
12.671 espectadors a Montilivi. Pel seu cantó,
la selecció absoluta femenina també juga un
partit a l’any des del 2014. Xile va ser l’últim
rival de les catalanes, en un partit disputat
a l’Hospitalet de Llobregat davant de 2.560
espectadors.
La Selecció Catalana Amateur participa cada
dos anys a la Copa de Regions UEFA.
A més, l’FCF també participa en els campionats
nacionals de selecciones autonòmiques
tant en futbol, futbol sala i futbol platja, en
categories masculina i femenina.

La Supercopa de Catalunya la disputen els
dos equips catalans de la Primera Divisió que
han quedat en millor posició en el campionat
de lliga de la temporada anterior. En l’última
edició es van congregar 10.722 espectadors a
la Nova Creu Alta de Sabadell. El FC Barcelona
acumula dues Supercopa de Catalunya al seu
palmarès, mentre que el RCD Espanyol i el
Girona FC en tenen una cada un.

COPA DE CATALUNYA
BASE DE FUTBOL SALA
COPA DE CATALUNYA
AMATEUR
En la Copa de Catalunya Amateur hi participen
els equips campions de grup de Segona,
Tercera i Quarta Catalana. En les sis edicions
disputades han guanyat: CE Manresa, CF
Suburense, CP San Cristóbal, FC Borges
Blanques, Girona FC ‘B’ i CF Parets. A la final
jugada a Palamós el 2019 hi van assistir 1.254
persones.

En la Copa de Catalunya de Futbol Sala les
categories masculines que competeixen són:
Miniprebenjamí, Prebenjamí, Minibenjamí,
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil. Les
femenines són: Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil.
Les finals en categoria base es juguen durant
la Festa del Futbol Català amb la presència
d’unes 3.000 persones durant el cap de
setmana.
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COPA DE CATALUNYA

TROBADA SUB12

FASE FINAL PREBENJAMÍ I

SÈNIOR DE FUTBOL SALA

MASCULINA I FEMENINA

MINIPREBENJAMÍ DE

Durant dos dies es disputa la Fase Final de la
Copa de Catalunya de Futbol Sala en categoria
Sènior, tant masculina com femenina. En
el primer dia de competició es disputen les
dues semifinals masculines entre els dos
equips catalans que juguen a la Primera
Divisió Nacional -FC Barcelona i FS Garcia- i
els altres dos equips que s’han classificat en
les eliminatòries prèvies. En el segon dia es
juga la final femenina i la masculina. El canal
Esport3 retransmet aquesta final a quatre,
la qual aglutina unes 2.400 persones a les
graderies.

Es disputaran per primera vegada el juny
2022, i enfrontarà a seleccions sub12 de les
catorze delegacions de l’FCF tant en nois
com noies. En el format antic (només noies),
aplegava 4.000 persones a la ciutat esportiva
de Salou.

FUTBOL SALA
La Fase Final Prebenjamí i Miniprebenjamí
de Futbol sala, que se celebra el primer cap
de setmana de febrer, és una festa exclusiva
d’aquestes categories que inicien la segona
fase de la competició regular.
En categoria Prebenjamí i Miniprebenjamí hi
han participat un total de 71 equips que han
disputat un total de 75 partits.
Tots els equips participants reben un trofeu
en finalitzar la jornada, fomentant la vessant
formativa i promocional de les categories.

CAMPUS DE FUTBOL SALA
La Lliga Catalana de Futbol Sala organitza
durant l’estiu un Campus de sis dies a Bellver
de Cerdanya destinat a 130 jugadors/es de
les categories benjamí, aleví, infantil i cadet
(masculines i femenines) i juvenil (femenina).
En aquest Campus es pretén desenvolupar les
capacitats bàsiques dels jugadors/es, així com
millorar els seus fonaments tècnics i tàctics,
i, a més, ajudar-los a crear hàbits saludables.

CAMPIONATS COMARCALS
DE FUTBOL SALA

FESTA DEL FUBOL CATALÀ
Aquesta competició agrupa les semifinals i
finals dels Campionats de Catalunya de futbol
base i les finals de la Copa de Catalunya de
futbol sala base durant un cap de setmana del
juny. En total es disputen 36 partits de futbol 7
i futbol 11, alguns dels quals retransmesos per
Esport3.
Paral·lelament, la LCFS organitza altres
activitats com el Clínic d’Entrenadors,
d’Àrbitres, Desafiament de porters, jornada
de promeses o la Cloenda de les seleccions
catalanes de FS.

És la gran festa del futbol sala base català,
organitzada per la Lliga Catalana de Futbol
Sala i on el més important és l’aspecte
formatiu davant del competitiu. La trobada
té la màxima representació de clubs catalans
possible. Durant dos dies, a la Ciutat Esportiva
de Blanes competeixen 66 seleccions
comarcals, amb la participació de 792
jugadors i jugadores, dirigits per 198 membres
de cos tècnic. Els 94 partits disputats durant
aquesta competició són arbitrats per un
total de 39 col·legiats. A nivell de clubs
estan representants 193 clubs masculins i 83
femenins.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
JORNADES DE PERFECCIONAMENT DE FUTBOL SALA
L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes
de futbol sala de la Lliga Catalana de Futbol
Sala organitza durant l’estiu unes Jornades
de Perfeccionament que es divideix en
quatre torns, amb dues nits per cada un d’ells,
destinat a un total de 192 jugadors i jugadores,
al Centre de Tecnificació de Terres de l’Ebre.
El principal objectiu és fomentar les habilitats
tècnics i tàctiques dels jugadors i jugadores,
així com ajudar-los a crear hàbits saludables.

DE FUTBOL PLATJA
La Federació Catalana de Futbol organitza,
cada estiu, els Campionats de Catalunya de
Futbol Platja en categoria Sènior, Juvenil
i Cadet masculina, i Sènior femenina.
Habitualment els Campionats es poden
seguir a través d’Esport3 i apleguen a unes
1.000 persones durant dos caps de setmana.
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5.2 FEDERATIVES

En l’edició de 2021 la Gala va gaudir d’un gran
impacte mediàtic, amb més de 300.00
visualitzacions entre Esport3 i la connexió que
es va fer per TV3

CONVENCIÓ DE CLUBS

CATALANES MASCULINES I

DE FUTBOL SALA

FEMENINES DE FUTBOL

GALA ESTRELLES
És l’esdeveniment més important del futbol
professional català i és on es premien els
futbolistes més destacats de la temporada. Els
premis engloben el millor jugador de futbol i
futbol sala, la millor jugadora de futbol i futbol
sala, el jugador i jugadora amb més projecció,
els màxims golejadors, millors entrenadors
de futbol i futbol sala, el millor àrbitre i el
premi especial del jurat. La Gala és emesa en
directe per Esport3 i té una gran cobertura als
mitjans. Per l’acte s’acrediten uns 30 mitjans i
60 periodistes.

CLOENDA DE SELECCIONS

SALA

NIT DE L’ARBITRATGE

La Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF, a
través de la seva Àrea Esportiva i de Seleccions
Catalanes de futbol sala organitza anualment
la
Cloenda
de
Seleccions
Catalanes
masculines i femenines de futbol sala, amb
l’objectiu de reunir a tots els integrants de
les Seleccions Catalanes, en totes les seves
categories, i fer-los un reconeixement per la
seva tasca durant la temporada.

Es tracta d’una gala de reconeixement i
homenatge als col·legiats de futbol i futbol
sala catalans que han aconseguit un ascens
de categoria en la temporada anterior. En
l’última edició de 2021 es van premiar 174
àrbitres en una entrega que va tenir lloc a
l’hotel Melià Sitges.

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA

DIA DE L’ENTRENADOR

NIT DELS CAMPIONS

El Comitè Tècnic d’Entrenadors, juntament
amb
l’Escola
d’Entrenadors,
organitza
anualment el Dia de l’Entrenador. L’acte
compta amb entrenadors i ponents de
primer nivell que s’encarreguen d’abordar
temes d’actualitat pels entrenadors catalans.
A més, durant el Dia també s’entreguen
reconeixement als millors entrenadors
catalans de la temporada anterior. En l’edició
de 2021 van haver-hi 600 assistents, i es va
emetre per fcf.tv en streaming.

La Federació Catalana de Futbol organitza
catorze actes arreu del territori una vegada
finalitza la temporada esportiva per premiar
els equips que han quedat campions de lliga,
tant en futbol, futbol sala i futbol platja. A
banda, es lliuren reconeixements a persones
rellevants del nostre esport.

És l’acte que conclou la temporada i on es
presenten el tancament de comptes, les
modificacions del reglament i es fa balanç
de les activitats realitzades durant el curs
a tots els clubs catalans censats. A més, es
presenten propostes per tal de sotmetre-les
a votació dels clubs assistents. En l’Assemblea
General de 2021 a Blanes van assistir-hi 454
assembleistes amb dret a vot.

La Lliga Catalana de Futbol Sala celebra
anualment, durant el mes de maig, la
Convenció de Clubs de Futbol Sala per tractar
tots els temes específics de futbol sala. En
aquesta convenció s’aprova la memòria
d’activitats de futbol sala, el tancament de
l’exercici econòmic vençut i el pressupost
per a la temporada següent, el Pla General
d’Actuació,
qualsevol
modificació
dels
Reglaments federatius, de les normes
competicionals del futbol sala i s’estableix el
règim disciplinari de futbol sala.
Tots els acords aprovats a la Convenció
de Clubs de Futbol Sala són traslladats a
l’Assemblea General Ordinària de l’FCF per a
la seva ratificació.
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6.
PATROCINADORS
FCF

PATROCINADORS

PROVEÏDORS

info@fcf.cat

932 652 477

@FCF_CAT

Youtube

@FCatalanaFutbol

fcf.cat

@FCF_CAT

