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CATEGORÍA SÈNIOR MASCULÍ FUTBOL SALA 
 
SÈNIOR MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 
Fase única – Sistema Lliga – 2 grups 

- Gr. 1 .................... (16 equips) 
- Gr. 2 .................... (16 equips) 

 
*Ascendeixen (2 equips): a Segona Divisió “B” Nacional, per a la Temporada 2022/2023, 

- (2 equips) el 1r classificat de cada grup 
*Pel que fa als efectes dels ascensos a Segona Divisió “B” Nacional segons la classificació de 
Tercera Divisió Nacional, s’estarà al que a l’efecte disposen les Normes Reguladores 
publicades pel Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF per a la temporada 2021/2022.  
 
Descendeixen (6 equips): a Divisió d’Honor Catalana, per  a la Temporada 2022/2023,  

- (6 equips) el 14è, 15è i 16è classificat de cada grup 
 
 
SÈNIOR MASCULÍ – LLIGA DIVISIÓ D’HONOR CATALANA 
Fase única – Sistema Lliga – 3 grups 

- Gr. 1 .................... (16 equips) 
- Gr. 2 .................... (16 equips) 
- Gr. 3 .................... (14 equips) 

 
Ascendeixen (6 equips): a Tercera Divisió Nacional, per a la Temporada 2022/2023, 

- (6 equips) el 1r i el 2n classificat de cada grup 
 
Descendeixen (11 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (8 equips) el 13è, 14è, 15è i 16è classificat del Gr.1 i Gr.2 
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat del Gr.3 

 
Els descensos del Gr. 1 i Gr. 2 de Divisió d’Honor aniran a parar als grups BCN Gr.1, BCN Gr. 
2, BCN Gr. 3 i GIR Gr.4 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 única – Sistema Lliga – 6 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips) 
- GIR Gr. 4 ..................... (14 equips) 
- LLE Gr. 5 ...................... (14 equips) 
- TGN Gr. 6 .................... (14 equips) 

 
 
Ascendeixen (7 equips): a Divisió d’Honor Catalana, per a la Temporada 2022/2023,  

- (6 equips) el 1r classificat de cada grup. 
- (1 equips) el guanyador del play-off entre el segon classificat del grup 5è i el segon 

classificat del grup 6è. 
 

 
Els ascensos dels grups BCN Gr.1, BCN Gr. 2, BCN Gr. 3 i GIR GR.4 aniran a parar al Gr. 1 i 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 (19 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat dels grups de la província de Barcelona 
- (2 equips) el 13è i 14è classificat del grup de la província de Girona 
- (2 equips) el 13è i 14è classificat del grup de la província de Lleida 
- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat del grup de la província de Tarragona 

 
Play-Off Permanència: a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el pitjor classificat no descendit del grup 6è de Primera Divisió. 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
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SÈNIOR MASCULÍ - LLIGA SEGONA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 11 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) 
- GIR Gr. 7 ..................... (14 equips) 
- LLE Gr. 9 ..................... (14 equips) 
- TGN Gr. 11  ................. (12 equips) 
- TGN Gr. 12  ................. (12 equips) 

- TGN Gr. 13  ................. (11 equips) 
 
 
Ascendeixen (15 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (6 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Barcelona 
- (2 equips) els dos 3r classificat amb millor coeficient dels sis grups 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 
- (3 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Tarragona 

 
 
Play-Off Ascens: a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- els segons classificats dels grups 11è, 12è i 13è de Segona Divisió. 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
 
Descendeixen (20 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona 
- (2 equips) el 13è i 14è classificat del grup de la província de Lleida 
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SÈNIOR MASCULÍ - LLIGA TERCERA DIVISIÓ  
Fase única – Sistema Lliga – 13 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (13 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) 
- BCN Gr. 9 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 10 .................. (14 equips) 
- BCN Gr. 11 .................. (13 equips) 
- LLE Gr. 17 .................... (12 equips) 
- LLE Gr. 18 .................... (12 equips) 

 
Ascendeixen (16 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (11 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona 
- (3 equips) els tres 2n classificat amb millor coeficient dels onze grups de la província 

de Barcelona 
- (2 equips) el 1r classificat de cada 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.  
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CATEGORIA JUVENIL MASCULÍ FUTBOL SALA 
 
JUVENIL - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR 
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup 

- Gr. Únic .................... (16 equips) 
 
*Ascendeixen (2 equips): a Divisió d’Honor Juvenil Nacional, per a la Temporada 2022/2023, 

- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup 
*Pel que fa als efectes dels ascensos a Divisió d’Honor Juvenil Nacional segons la classificació 
del Campionat Catalunya de Divisió d’Honor Juvenil, s’estarà al que a l’efecte disposin les 
Normes Reguladores que publiqui el Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF per a la 
temporada 2021/2022.  
 
Descendeixen (5 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (5 equips) el 12è, 13è, 14è, 15è i 16è classificat. 
 
Descens no compensat (1 equip): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (1 equip) el 11è classificat. 
Si en aquesta divisió per la temporada 2022-2023, 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 – 6 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips) 
- GIR Gr. 4 ..................... (11 equips) 
- LLE Gr. 5 ...................... (11 equips) 
- TGN Gr. 6 .................... (12 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 
 

 
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 el diumenge 12 de juny 2022 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. 
 
 

ELIMINATÒRIES ASCENS 
DIUMENGE TARDA  -  12  DE JUNY 2022 

PARTIT SEU LOCAL  VISITANT  

ELIMINATÒRIA A DELEGACIÓ LLEIDA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT TGN GR.6  

ELIMINATÒRIA B DELEGACIÓ LLEIDA 1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4  

ELIMINATÒRIA C DELEGACIÓ LLEIDA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 
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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 2022/2023,  

- (1 equip) el guanyador de la 1a eliminatòria de play-off 
- (1 equip) el guanyador de la 2a eliminatòria de play-off 
- (1 equip) el guanyador de la 3a eliminatòria de play-off 

 
Descendeixen (15 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
- (2 equips) el 10è i 11è classificat del grup de la província de Girona  
- (1 equip) el 11è classificat del grup de la província de Lleida 

 
Play-Off Permanència (1 equip): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el 12è classificat del grup 6è de Primera Divisió. 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
JUVENIL - LLIGA SEGONA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 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 ...................... (11 equips) 
- TGN Gr. 11 .................. (11 equips) 
- TGN Gr. 12 .................. (11 equips) 
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Ascendeixen (14 equips):  a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (6 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de Barcelona  
- (4 equips) els quatre 2n classificat amb millor coeficient dels sis grups de la província 

de Barcelona 
- (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 

 
Play-Off Ascens: a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- Els millor classificats del grup 11 i grup 12 de la província de Tarragona 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
 
 
JUVENIL - LLIGA TERCERA DIVISIÓ  
Fase única – Sistema Lliga – 9 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 6 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 7 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 8 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 9 .................... (13 equips) 

 
 
Ascendeixen (16 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (9 equips) el 1r classificat els grups de la província de Barcelona 
- (7 equips) els set 2n classificat amb millor coeficient dels grups de la província de 

Barcelona 
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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 MIXT FUTBOL SALA 
 
CADET - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR 
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup 

- Gr. Únic .................... (14 equips) 
 
El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
 
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat. 
 
CADET - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 6 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips) 
- GIR Gr. 4 ..................... (13 equips) 
- LLE Gr. 5 ..................... (11 equips) 
- TGN Gr. 6 .................... (12 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 MATÍ  -  12  DE JUNY 2022 

PARTIT SEU LOCAL  VISITANT  

ELIMINATÒRIA A DELEGACIÓ TARRAGONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT TGN GR.6  

ELIMINATÒRIA B DELEGACIÓ TARRAGONA 1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4  

ELIMINATÒRIA C DELEGACIÓ TARRAGONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 
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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 el diumenge 12 de juny 2022 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 2022/2023,  

- (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 (15 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
- (2 equips) el 12è i 13è classificat del grup de la província de Girona  
- (1 equip) l’11è classificat del grup de la província de Lleida 
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Play-Off Permanència (1 equip): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el pitjor classificat no descendit del grup 6è de Primera Divisió. 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
 
CADET - LLIGA SEGONA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 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 ...................... (11 equips) 
- TGN Gr. 11 .................. (11 equips) 
- TGN Gr. 12 .................. (11 equips) 

 
 
Ascendeixen (16 equips):  a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (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 classificat de cada grup de la província de Tarragona 

 
 
Play-Off Ascens: a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- Els millor classificats del grup 11 i grup 12 de la província de Tarragona 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
 
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
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CADET - LLIGA TERCERA DIVISIÓ  
Fase única – Sistema Lliga – 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) 
- BCN Gr. 7 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 8 .................... (12 equips) 

 
 
Ascendeixen (18 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (16 equips) el 1r i 2n classificat els grups de la província de Barcelona 
- (2 equips) els dos 3r classificat amb millor coeficient dels grups de la província de 

Barcelona 
 
 
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 MIXT FUTBOL SALA 
 
INFANTIL - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR 
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup 

- Gr. Únic .................... (14 equips) 
 

El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
 
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat 
 
INFANTIL – LLIGA PRIMERA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 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 ...................... (13 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 
DISSABTE TARDA -  11  DE JUNY 2022 

PARTIT SEU LOCAL  VISITANT  

ELIMINATÒRIA A DELEGACIÓ GIRONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT TGN GR.6  

ELIMINATÒRIA B DELEGACIÓ GIRONA 1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4  

ELIMINATÒRIA C DELEGACIÓ GIRONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 
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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 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 el dissabte 11 de juny 2022 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 2022/2023,  

- (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 (15 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
- (2 equips) el 9è i 10è classificat del grup de la província de Girona  
- (1 equip) el 13è classificat del grup de la província de Lleida 

 



 
 

 
 

17 

 
Play-Off Permanència (1 equip): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el pitjor classificat no descendit del grup 6è de Primera Divisió. 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
 
INFANTIL – LLIGA SEGONA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 10 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) 
- GIR Gr. 7 ..................... (10 equips) 
- LLE Gr. 9 ...................... (13 equips) 
- TGN Gr. 11 .................. (11 equips) 
- TGN Gr. 12 .................. (11 equips) 

 
Ascendeixen (18 equips):  a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (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 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 

 
Play-Off Ascens: a la Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 

- Els millor classificats del grup 11 i grup 12 de la província de Tarragona 
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de Tarragona i 
Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
 
Descendeixen (18 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (18 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
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INFANTIL – LLIGA TERCERA DIVISIÓ  
Fase única – Sistema Lliga – 9 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 6 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 7 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 8 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 9 .................... (12 equips) 

 
 
Ascendeixen (18 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (18 equips) el 1r i 2n classificat els grups de la província de Barcelona 
 
 
 
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 MIXT FUTBOL SALA 
 
ALEVÍ - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR 
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup  

- Gr. Únic .................... (14 equips) 
 
El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
 
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat. 
 
 
ALEVÍ – LLIGA PRIMERA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 7 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (14 equips) 
- GIR Gr. 4 ..................... (14 equips) 
- LLE Gr. 5 ...................... (11 equips) 
- TGN Gr. 6 A ................. (9 equips) 
- TGN Gr. 6 B ................. (10 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 les províncies de Barcelona, Girona i Lleida. 
- (1 equip) el guanyador del playoff entre els millor classificats del grup 6A i grup 6B de 

la província de Tarragona.  
*Els emparellaments de les eliminatòries seran comunicats per la Delegació de 
Tarragona i Terres de l’Ebre durant el transcurs de la temporada. 
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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 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 el dissabte 11 de juny 2022 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. 
 
 

ELIMINATÒRIES ASCENS 
DISSABTE MATÍ  -  11 DE JUNY 2022 

PARTIT SEU LOCAL  VISITANT  

ELIMINATÒRIA A DELEGACIÓ BARCELONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 2 1r CLASSIFICAT TGN  

ELIMINATÒRIA B DELEGACIÓ BARCELONA 1r CLASSIFICAT LLE GR. 5 1r CLASSIFICAT GIR GR. 4  

ELIMINATÒRIA C DELEGACIÓ BARCELONA 1r CLASSIFICAT BCN GR. 1 1r CLASSIFICAT BCN GR. 3 



 
 

 
 

21 

 
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 2022/2023,  

- (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 (15 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
- (2 equips) el 13è i 14è classificat del grup de la província de Girona  
- (1 equip) l’11è classificat del grup de la província de Lleida 

*La classificació final de la lliga regular dels grups 6A i 6B de la província de Tarragona es 
podrà tenir en compte per confeccionar un possible segona divisió la temporada 2022/2023. 
 
 
ALEVÍ - LLIGA SEGONA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 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 2022/2023,  

- (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 2022/2023,  

- (12 equips) el 13è i 14è classificat de cada grup de la província de Barcelona  
 
 



 
 

 
 

22 

 
ALEVÍ - LLIGA TERCERA DIVISIÓ 
Fase única – Sistema Lliga – 6 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (12 equips) 
- BCN Gr. 6 .................... (12 equips) 

 
 
Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (12 equips) el 1r i 2n classificat els grups de la província de Barcelona 
 
 
 
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 MIXT FUTBOL SALA 
 
LLIGA BENJAMÍ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 25 grups  

- BCN Gr. 1 ...................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 ...................... (5 equips) 
- BCN Gr. 3 ...................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 ...................... (5 equips) 
- BCN Gr. 5 ...................... (5 equips) 
- BCN Gr. 6 ...................... (6 equips) 
- BCN Gr. 7 ...................... (6 equips) 
- BCN Gr. 8 ...................... (6 equips) 
- BCN Gr. 9 ...................... (5 equips) 
- BCN Gr. 10 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 11 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 12 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 13 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 14 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 15 .................... (5 equips) 
- BCN Gr. 16 .................... (5 equips) 
- GIR Gr. 17 ..................... (6 equips) 
- GIR Gr. 18 ..................... (6 equips) 
- GIR Gr. 19 ..................... (5 equips) 
- LLE Gr. 24 ..................... (6 equips) 
- LLE Gr. 25 ..................... (5 equips) 
- LLE Gr. 26 ..................... (5 equips) 
- LLE Gr. 27 ..................... (5 equips) 

 
 
Classificació (66 equips): a la Segona Fase, Grups de Campionats de Catalunya Benjamí 

- (48 equips) el 1r, 2n i 3r classificat de cada grup de la província de Barcelona 
- (6 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província de Girona 
- (12 equips) el 1r, 2n i 3r classificat de cada grup de la província de Lleida 
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Classificació (72 equips): a la Segona Fase, Grups de Lliga Promoció Benjamí 
- (42 equips) el 4t, 5è i 6è classificat de cada grup de la província de Barcelona 
- (11 equips) el 3r, 4t, 5è i 6è classificat de cada grup de la província de Girona 
- (12 equips) el 4t, 5è i 6è classificat de cada grup de la província de Lleida 

 
 
Segona Fase – Sistema Lliga  – 21 grups 
Campionats de Catalunya Benjamí 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 6 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 7 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 8 .................... (6 equips) 
- GIR Gr. 9 ..................... (6 equips) 
- LLE Gr. 10 ................... (6 equips) 
- LLE Gr. 11 ................... (6 equips) 

 
Lliga Promoció Benjamí 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 6 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 7 .................... (6 equips) 
- GIR Gr. 8 ..................... (6 equips) 
- GIR Gr. 9 ..................... (5 equips) 
- LLE Gr. 10 ................... (9 equips) 

 
Fase Única – Sistema Lliga – 2 grups  

- TGN Gr. 28 ................... (9 equips) 
- TTEE Gr. 29 .................. (6 equips) 
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Classificació (32 equips): a la Fase Eliminatòries del Campionat de Catalunya Benjamí. 

- (16 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup del Campionat de Catalunya Benjamí 
- (5 equips) els cinc 3r classificat amb millor coeficient dels vuit grups del Campionat de 

Catalunya Benjamí de la província de Barcelona 
- (3 equips) el 1r, 2n i 3r classificat del grup GIR Gr. 9 del Campionat de Catalunya 

Benjamí 
- (4 equips) el 1r i 2n classificat dels grups LLE Gr. 10 i LLE Gr. 11 del Campionat de 

Catalunya Benjamí 
- (1 equip) el 3r classificat amb millor coeficient dels dos grups del Campionat de 

Catalunya Benjamí de la província de Lleida 
- (2 equips) el 1r i 2n classificat del grup TGN Gr. 28 de la província de Tarragona 
- (1 equip) el 1r classificat del grup TTEE Gr. 29 de la província de Terres de l’Ebre 

 
 
 
Fase Eliminatòries – Sistema Eliminatòries (Partit únic) – Quarts de Final  

- Els partits d’eliminatòria de quarts de final, jugarà com a local l’equip classificat amb 
millor classificació a la lliga o coeficient en cas d’empat en posició.  

 
 
Fase Final – Sistema Finals a Quatre – Semifinals a Quatre i Finals a Quatre 
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En les eliminatòries de quarts de final, els encreuaments seran els següents: 
 

PARTIT QUARTS DE FINAL 7 i 8 de maig de 2022 
A 1r classificat (GIR Gr.9) 2n classificat (BCN Gr.1) 
B 2n classificat (BCN Gr.3) 3r classificat (BCN Coef 3) 
C 1r classificat (BCN Gr.4) 3r classificat (BCN Coef 1) 
D 1r classificat (BCN Gr.2) 3r classificat (GIR Gr.9) 
E 1r classificat (BCN Gr.1) 2n classificat (GIR Gr.9) 
F 2n classificat (BCN Gr.2) 3r classificat (BCN Coef 4) 
G 1r classificat (BCN Gr.3) 3r classificat (BCN Coef 2) 
H 2n classificat (BCN Gr.5) 2n classificat (BCN Gr.4) 
I 1r classificat (TGN Gr.28) 2n classificat (BCN Gr.7) 
J 1r classificat (BCN Gr.5) 2n classificat (BCN Gr.6) 
K 1r classificat (BCN Gr.6) 3r classificat (BCN Coef 5) 
L 1r classificat (TTEE Gr.29) 2n classificat (TGN Gr.28) 
M 1r classificat (LLE Gr.10) 2n classificat (LLE Gr.11) 
N 1r classificat (BCN Gr.8) 3r classificat (LLE Coef) 
O 1r classificat (LLE Gr.11) 2n classificat (BCN Gr.8) 
P 1r classificat (BCN Gr.7) 2n classificat (LLE Gr.10) 

 
Semifinals a Quatre (16 equips): a quatre seus. 
Les finals a quatre es jugaran en el mateix cap de setmana i la seu serà escollida entre els 4 
equips participants. Els clubs que vulguin sol·licitar ser seu, proposaran el pavelló amb 
disponibilitat pel dissabte matí per les semifinals i el diumenge matí per la final. 
 

SEMIFINAL A QUATRE SEU 1 
PARTIT SEMIFINALS DISSABTE, 14 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
AA GUANYADOR PARTIT A GUANYADOR PARTIT B 
BB GUANYADOR PARTIT C GUANYADOR PARTIT D 

PARTIT FINAL  DIUMENGE, 15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR PARTIT AA GUANYADOR PARTIT BB 
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SEMIFINAL A QUATRE SEU 2 
PARTIT SEMIFINALS DISSABTE, 14 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
CC GUANYADOR PARTIT E GUANYADOR PARTIT F 
DD GUANYADOR PARTIT G GUANYADOR PARTIT H 

PARTIT FINAL  DIUMENGE, 15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR PARTIT CC GUANYADOR PARTIT DD 

 

SEMIFINAL A QUATRE SEU 3 
PARTIT SEMIFINALS DISSABTE, 14 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
EE GUANYADOR PARTIT I GUANYADOR PARTIT J 
FF GUANYADOR PARTIT K GUANYADOR PARTIT L 

PARTIT FINAL  DIUMENGE, 15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR PARTIT EE GUANYADOR PARTIT FF 

 
 

SEMIFINAL A QUATRE SEU 4 
PARTIT SEMIFINALS DISSABTE, 14 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
GG GUANYADOR PARTIT M GUANYADOR PARTIT N 
HH GUANYADOR PARTIT O GUANYADOR PARTIT P 

PARTIT FINAL  DIUMENGE, 15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR PARTIT GG GUANYADOR PARTIT HH 
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Final a Quatre (4 equips): a 1 seu. 
 
 
La final a quatre es jugarà en el mateix cap de setmana i la seu serà escollida entre els 4 
equips participants. Els clubs que vulguin sol·licitar ser seu, proposaran el pavelló amb 
disponibilitat pel dissabte matí per les semifinals i el diumenge matí per les finals en l'horari 
d'11 h a 14 h. 
 
 

FINAL A QUATRE 
PARTIT SEMIFINALS DISSABTE, 21 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
1 GUANYADOR SEU 1 GUANYADOR SEU 2 
2 GUANYADOR SEU 3 GUANYADOR SEU 4 

PARTIT FINAL  DIUMENGE, 22 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR PARTIT 1 GUANYADOR PARTIT 2 

 
 
El campió de la Fase Final es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
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CATEGORÍA MINIBENJAMÍ MIXT FUTBOL SALA 
 
LLIGA MINIBENJAMÍ 
Fase Única – Sistema Lliga – 4 grups  

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips) 

 
 
Un cop finalitzada la competició de Lliga, donarà inici la competició de Copa Catalunya amb 
un sistema de lliga en Primera Fase i eliminatòries en Fase Final. La composició de grups es 
notificarà un cop finalitzada la Lliga Minibenjamí. 
 
 
Planificació de dates Copa Catalunya Minibenjamí: 
 

- 1a Jornada de Lliga................. (5/02/2022) 
- Ultima Jornada de Lliga.......... (23/04/2022) 
- Setzens de Final Copa............. (7/05/2022) 
- Vuitens de Final Copa............. (14/05/2022) 
- Quarts de Final Copa.............. (21/05/2022) 
- Semifinals Copa...................... (28/05/2022) 
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CATEGORÍA PREBENJAMÍ MIXT FUTBOL SALA 
	
LLIGA PREBENJAMÍ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 11 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) 
- BCN Gr. 6 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 7 .................... (6 equips) 
- GIR Gr. 9 ..................... (5 equips) 
- GIR Gr. 10 ................... (5 equips) 
- LLE Gr. 11 .................... (6 equips) 
- LLE Gr. 12 .................... (6 equips) 

 
Fase Final – Una vegada finalitzi la competició de lliga, els equips disputaran la Fase Final 
Prebenjamí a la instal·lació de la Ciutat Esportiva de Blanes. 
 
Un cop finalitzada la competició de Lliga, donarà inici la competició de Copa Catalunya amb 
un sistema de lliga en Primera Fase i eliminatòries en Fase Final. La composició de grups es 
notificarà un cop finalitzada la Lliga Prebenjamí. 
 
Planificació de dates Copa Catalunya Prebenjamí: 

- 1a Jornada de Lliga................. (5/02/2022) 
- Ultima Jornada de Lliga.......... (23/04/2022) 
- Setzens de Final Copa............. (7/05/2022) 
- Vuitens de Final Copa............. (14/05/2022) 
- Quarts de Final Copa.............. (21/05/2022) 
- Semifinals Copa...................... (28/05/2022) 
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CATEGORÍA MINIPREBENJAMÍ MIXT FUTBOL SALA 
 
LLIGA MINIPREBENJAMÍ 
Fase Única - Sistema Lliga – 1 grup  

- BCN Gr. 1 .................... (8 equips) 
 

 
Un cop finalitzada la competició de Lliga, donarà inici la competició de Copa Catalunya amb 
un sistema de lliga en Primera Fase i eliminatòries en Fase Final. La composició de grups es 
notificarà un cop finalitzada la Lliga Miniprebenjamí. 
 
 
Planificació de dates Copa Catalunya Miniprebenjamí: 
 

- 1a Jornada de Lliga................. (5/02/2022) 
- Ultima Jornada de Lliga.......... (23/04/2022) 
- Setzens de Final Copa............. (7/05/2022) 
- Vuitens de Final Copa............. (14/05/2022) 
- Quarts de Final Copa.............. (21/05/2022) 
- Semifinals Copa...................... (28/05/2022) 
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CATEGORÍA SÈNIOR FEMENÍ FUTBOL SALA 
 
SÈNIOR FEMENÍ - LLIGA DIVISIÓ D’HONOR 
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup 

- Gr. Únic .................... (14 equips) 
 
*Classificació al Playoff d’Ascens Interterritorial (1 equip): a Segona Divisió Nacional, per a la 
Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el 1r classificat del grup. 
*Pel que fa als efectes dels ascensos a Segona Divisió Nacional Femenina segons la 
classificació del Campionat de Divisió d’Honor Femení, s’estarà al que a l’efecte disposin les 
Normes Reguladores que publiqui el Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF per a la 
temporada 2021/2022.  
 
Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió , per a la Temporada 2022/2023,  

- (4 equips)  l’11è, 12è, 13è i 14è classificat. 
 
Descens no compensat (1 equip): a Primera Divisió , per a la Temporada 2022/2023, 

- (1 equip) el 10è classificat del grup* 
* Si en aquesta divisió per la temporada 2022-2023, 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 – 3 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- LLE-TGN Gr. 3 .............. (10 equips) 

 
Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2022/2023,  

- (3 equips) el 1r classificat de cada grup 
 
Descendeixen (6 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (6 equips) el 12è, 13è i 14è classificat dels grups de la província de Barcelona 
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Descens no compensat (1 equip): a Segona Divisió, per a la Temporada 2022/2023, 
- (1 equip) el 10è classificat del grup LLE-TGN Gr.3 * 

 
* Si en aquesta divisió per la temporada 2022-2023, 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 – 7 grups 

- BCN Gr. 1 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (14 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (13 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (13 equips) 
- LLE Gr. 5 ...................... (7 equips) 
- LLE Gr. 6 ...................... (7 equips) 
- TGN Gr. 7 .................... (10 equips) 

 
 
Ascendeixen (10 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada 2022/2023,  

- (4 equips) el 1r classificat dels grups de la província de Barcelona. 
- (2 equips) els dos 2n classificat amb millor coeficient dels grups de la província de 

Barcelona 
- (2 equip) el 1r classificat de cada grup de la província de Lleida 
- (2 equip) 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 – 1 grup  

- Gr. Únic .................... (14 equips) 
 
El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
 
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió Juvenil, per a la Temporada 2022/2023,  

- (3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat. 
 
 
JUVENIL FEMENÍ - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 4 grups  

- BCN Gr. 1 ...................... (8 equips) 
- BCN Gr. 2 ...................... (9 equips) 
- LLE Gr. 4 ........................ (5 equips) 
- TGN Gr 5 ....................... (5 equips) 

 
Ascendeixen (3 equips): a Divisió d’Honor, per a la Temporada 2022/2023,  

- (2 equips) el 1r classificat dels grups de la província de Barcelona 
- (1 equip) el guanyador del playoff entre el 1r classificat del grup LLE Gr. 4 i el 1r 

classificat del TGN Gr 5. 
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CATEGORÍA CADET FEMENÍ FUTBOL SALA 
 
LLIGA CADET FEMENÍ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 5 grups  

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (5 equips) 
- BCN Gr. 5 .................... (5 equips) 

 
Classificació (12 equips): a la Segona Fase, Grups de Campionats de Catalunya Cadet Femení 

- (10 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup 
- (2 equips) els dos 3r classificats amb millor coeficient dels grups 

 
Classificació (16 equips): a la Segona Fase, Grups de Lliga Promoció Cadet Femení 

- (3 equips) els tres 3r classificats amb pitjor coeficient dels grups 
- (13 equips) el 4t, 5è i 6è classificat de cada grup 

 
 
Segona Fase – Sistema Lliga  – 4 grups 
Campionats de Catalunya Cadet Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 

 
Lliga Promoció Cadet Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (8 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (8 equips) 

 
 
Classificació (4 equips): a la Fase Eliminatòries del Campionat de Catalunya Cadet Femení. 

- (4 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup dels Campionats de Catalunya 
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ELIMINATÒRIES 
ELIMINATÒRIA SEMIFINALS (ANADA) 7-8 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
1 2n classificat (BCN Gr.1) 1r classificat (BCN Gr.2) 
2 2n classificat (BCN Gr.2) 1r classificat (BCN Gr.1) 

ELIMINATÒRIA SEMIFINALS (TORNADA) 14-15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
1 1r classificat (BCN Gr.2) 2n classificat (BCN Gr.1) 
2 1r classificat (BCN Gr.1) 2n classificat (BCN Gr.2) 

PARTIT FINAL  21-22 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR ELIMINATÒRIA 1 GUANYADOR ELIMINATÒRIA 2 

 
La final es disputarà en sistema de partit únic i la seu serà escollida per la delegació de 
Barcelona. 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 el dissabte 
o diumenge 21 i 22 de maig 2022 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. 
 
 
 
El campió de la Fase Final es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
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CATEGORÍA INFANTIL FEMENÍ FUTBOL SALA 
 
LLIGA INFANTIL FEMENÍ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 4 grups  

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 4 .................... (6 equips) 

 
Classificació (12 equips): a la Segona Fase, Grups de Campionats de Catalunya Infantil 
Femení 

- (12 equips) el 1r, 2n i 3r  classificat de cada grup de la província de Barcelona 
 
Classificació (12 equips): a la Segona Fase, Grups de Lliga Promoció Infantil Femení 

- (12 equips) el 4t, 5è i 6è classificat de cada grup de la província de Barcelona 
 
Segona Fase – Sistema Lliga  – 4 grups 
 
Campionats de Catalunya Infantil Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 

 
Lliga Promoció Infantil Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (6 equips) 

 
Fase Única – Sistema Lliga – 1 grups  

- LLE Gr. 5 ...................... (6 equips) 
 
Classificació (4 equips): a la Fase Eliminatòries del Campionat de Catalunya Infantil Femení. 

- (2 equips) el 1r classificat de cada grup dels Campionats de Catalunya 
- (1 equip) el 2n classificat amb millor coeficient dels grups de la província de 

Barcelona 
- (1 equip) el 1r classificat del grup de la província de Lleida 
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ELIMINATÒRIES 
ELIMINATÒRIA SEMIFINALS (ANADA) 7-8 DE MAIG  2022 

  LOCAL  VISITANT  
1 2n millor classificat (BCN)* 1r classificat (BCN Gr.1) 
2 1r classificat (LLE Gr.7)* 1r classificat (BCN Gr.2) 

ELIMINATÒRIA SEMIFINALS (TORNADA) 14-15 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
1 1r classificat (BCN Gr.1) 2n millor classificat (BCN)* 
2 1r classificat (BCN Gr.2) 1r classificat (LLE Gr.7) 

PARTIT FINAL  21-22 DE MAIG  2022 
  LOCAL  VISITANT  
  GUANYADOR ELIMINATÒRIA 1 GUANYADOR ELIMINATÒRIA 2 

*En cas que el millor 2n classificat dels dos grups de Barcelona sigui del grup 1, 
s’intercanviarà l’eliminatòria, sent el 1r classificat de Lleida qui s’enfrontaria al classificat del 
grup 1, amb l’objectiu que les semifinals no s’enfrontin dos equips del mateix grup. 
 
La final es disputarà en sistema de partit únic i la seu serà escollida per la delegació de 
Barcelona. 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 el dissabte 
o diumenge 21 i 22 de maig 2022 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. 
 
 
El campió de la Fase Final es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
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CATEGORÍA ALEVÍ FEMENÍ FUTBOL SALA 
 
LLIGA ALEVÍ FEMENÍ 
Primera Fase – Sistema Lliga – 3 grups  

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (7 equips) 
- BCN Gr. 3 .................... (6 equips) 

 
Classificació (6 equips): a la Segona Fase, Grups de Campionats de Catalunya Aleví Femení 

- (6 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup 
 
Classificació (13 equips): a la Segona Fase, Grups de Lliga Promoció Aleví Femení 

- (13 equips) el 3r, 4t, 5è i 6è classificat de cada grup 
 
 
Segona Fase – Sistema Lliga  – 3 grups 
Campionats de Catalunya Aleví Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
 
Lliga Promoció Aleví Femení 

- BCN Gr. 1 .................... (6 equips) 
- BCN Gr. 2 .................... (7 equips) 

 
 
El campió del grup 1 del Campionat de Catalunya Aleví Femení es classifica per disputar la 
fase prèvia del Campionat d’Espanya. 
 


