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Temporada 2019/20 

 

 

CIRCULAR NÚM. 31 

 

EFECTES CLASSIFICATORIS TEMPORADA 19/20 

 

 

Davant les circumstàncies de força major derivades del COVID-19 i en consonància 

amb les diferents decisions preses per les autoritats sanitàries competents, seguint les 

recomanacions emeses per la RFEF i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 

Física, i posteriorment davant de la declaració d’estat d’alarma efectuada pel Govern 

d’Espanya pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària 

provocada pel virus COVID-19, la Comissió Executiva de la Federació Catalana de 

Futbol (FCF) en data 11/03/20 va acordar l’aturada de totes les competicions d’àmbit 

autonòmic de totes les modalitats, decisió que tenia inicialment una durada de dues 

setmanes, però que es va anar prorrogant fins a la data de 24/04/20, en la qual la Junta 

Directiva de l’FCF va adoptar l’acord de suspendre total i definitivament totes les 

competicions d’àmbit territorial corresponents a la temporada 2019/2020, en totes les 

seves disciplines (futbol onze, futbol set, futbol sala i futbol platja, tant masculines com 

femenines), d’acord amb la prerrogativa que li confereix l’article 175.4 del Reglament 

General de l’FCF. 

 

Tenint en compte, doncs, la impossibilitat ja definitiva de poder disputar-se de forma 

completa els partits de competició restants de la present temporada 2019/2020, tal i 

com es desprèn de l’esmentada normativa governamental dictada en 

desenvolupament de la declaració de l’estat d’alarma, correspon ara la determinació 

de l’ordre classificatori i dels guanyadors de cadascuna de les competicions, de la 

determinació del règim de descensos i/o ascensos per a la següent temporada 

2020/2021 i de la resta de qüestions que guardin relació amb els indicats aspectes. 

 

Aquestes determinacions, han de ser adoptades per la Junta Directiva de l’FCF, en 

tant ens trobem en una de les situacions previstes a la Disposició General Primera del 

Pla de competicions aprovat per l’Assemblea General Ordinària de data 28/06/19, és 

a dir, una correcció o readaptació d’aquest Pla amb motiu de les circumstàncies 

imprevistes o de nova aparició que ha constituït la declaració de l’estat d’alarma i el 

cessament forçós de l’activitat esportiva per raó del COVID-19. 

 

Així ho ha confirmat també l’article 3 del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual 

s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat 

d’alarma decretat per raó de la COVID-19, el qual habilita les juntes directives de les 

federacions esportives catalanes a acordar excepcionalment les mesures que 
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permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüència 

de la crisi sanitària de la COVID-19, així com a adoptar les mesures que estimin 

necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 

2019-2020, les quals tenen plena validesa jurídica amb efectes immediats. 

 

Aquest Decret llei de la Generalitat de Catalunya és d’aplicació directa a l’FCF i queda 

incorporat automàticament als seus Estatuts, d’acord amb la Disposició Final Tercera 

de l’esmentat text estatutari. 

 

En la presa de les decisions que es detallen a continuació, la Junta Directiva ha tingut 

en compte els principis inspiradors de la competició (objectivitat, integritat i justícia 

esportiva) que dimanen dels Estatuts, el Reglament General i el Codi Ètic de l’FCF; així 

com l’estructura piramidal i territorial dels campionats oficials. 

 

Es fa constar expressament que la decisió adoptada en relació al futbol i futbol sala 

base respon a la regulació establerta en el Codi Ètic de l’FCF, segons el qual en l’àmbit 

dels futbolistes menors d’edat cal anteposar els processos d’aprenentatge sobre els 

triomfs esportius. A aquesta circumstància cal afegir-hi que una opció diferent 

trencaria l’estructura piramidal de les competicions de futbol i futbol sala base i la seva 

territorialitat, a més de dificultar la confecció d’un calendari que conciliés amb les 

alternances que mantenen molts clubs per raó d’ocupació de les instal·lacions 

esportives on disputen els partits oficials. Alhora, generaria un alt volum de descensos 

en cascada per la regularització de les competicions en temporades següents. No és 

materialment aplicable al futbol base, per tant, la solució adoptada pel futbol i futbol 

sala amateur sènior, sense trencar l’esmentada estructura piramidal de les 

competicions i el principi de territorialitat que regeix el Pla de competicions de l’FCF. 

 

Aquesta decisió adoptada respecte el futbol base, ha tingut en compte també el 

resultat del qüestionari de competicions de futbol base tramès als clubs catalans entre 

el 30 de març i el 15 d’abril de 2020, amb 663 clubs enquestats i 442 respostes, els 

quals han avalat de forma àmpliament majoritària l’estructura de competicions de 

futbol base de l’FCF. 

 

Consegüentment, la Junta Directa de l’FCF, en la seva reunió celebrada en data 

27/05/20, i de conformitat amb les prerrogatives que li atorguen l’article 3 del Decret 

llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports 

com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19; i la Disposició 

General Primera del Pla de Competicions aprovat per l’Assemblea General Ordinària 

de data 28/06/19, ha pres els següents acords: 

 

Primer.- La classificació final de cada competició i grup serà l’existent en data 13/3/20, 

comptant-se doncs els resultats obtinguts pels equips fins al moment en què es va 
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produir l’aturada de les competicions. Això no obstant, i tenint en compte l’existència 

d’expedients pendents de resolució per part d’òrgans disciplinaris competents, algun 

d’aquests resultats pot ser susceptible de modificació a causa d’una eventual resolució 

que s’emeti un cop els òrgans de justícia esportiva reprenguin la seva activitat. 

 

Segon.- En els casos en què els equips components del mateix grup no hagin disputat 

el mateix nombre de partits, l’ordre classificatori es determinarà mitjançant el sistema 

de millor coeficient, que resultarà de dividir els punts obtinguts entre els partits jugats. 

 

Tercer.- La normativa de desempat entre dos o més equips serà la que s’estableix a 

l’article 220 del Reglament General, efectuant-se però les següents adaptacions en 

atenció a l’especial situació competicional: 

 

a) Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts –amb igualtat de partits 

disputats— o a coeficient, la normativa de desempat aplicable serà la que s’estableix 

a l’article 220.2 del Reglament General, tot i que només es tindrà en compte el primer 

criteri (diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons 

el resultat dels dos partits jugats entre ells) si entre els dos equips s’han celebrat els 

encontres corresponents a la primera i a la segona volta. Si no és així, es passarà 

directament al segon criteri (diferència més gran de gols a favor, tenint en compte tots 

els obtinguts i rebuts en el decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer 

criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips entre els quals s’ha de desfer 

l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se substituirà 

pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats). 

 

b) Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà directament l’apartat c) 

de l’article 220.3 del Reglament General, establint-se com a norma de desempat la 

diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del 

campionat disputats o, si continua l’empat, desfent-se aquest a favor del club que hagi 

marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat 

el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient de gols 

marcats (gols marcats dividits entre partits jugats). 

 

c) En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en el cas que s’hagi de 

determinar l’ordre classificatori entre equips classificats en una mateixa posició de 

diferents grups de la mateixa categoria, i aquests estiguin formats per diferents nombre 

d’equips, aquest ordre es decidirà pel sistema de millor coeficient, que resultarà de 

dividir els punts obtinguts entre els partits jugats. Si existeix empat a coeficient, aquest 

es resoldrà per la millor diferència de gols.  Si els equips entre els quals s’ha de desfer 

l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà 

pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats). 
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d) En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala i en aplicació de 

l’article 220.6 del Reglament General, en els casos en què el Pla de Competicions de 

Futbol Sala de l’LCFS aprovat per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de data 

18/5/19 i ratificat per l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19 estableixi que els 

ascensos es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries de play-off, i tenint en 

compte la impossibilitat de la seva celebració, es respectarà l’aparellament de les 

eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats es determinarà el guanyador de 

l’eliminatòria segons els criteris i ordre següent: 

1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre partits disputats). 

2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint en compte però tots els 

obtinguts i rebuts en el decurs de la competició. 

3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols marcats dividits entre 

partits disputats). 

 

Quart.- Efectes classificatoris de les categories amateurs masculines d’àmbit territorial 

per a la temporada 2020/2021 (Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalanes). 

a) S’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competicions aprovat per 

l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19, excepte en la categoria de 

Primera Catalana. 

b) Els ascensos de Primera Catalana a Tercera divisió Nacional seran els que 

determini la Real Federación Española de Fútbol. 

c) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competicions. 

d) En els casos en què el Pla de Competicions estableix que els ascensos es 

guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries, i tenint en compte la 

impossibilitat de la seva celebració, aquestes places d’ascens s’assignaran als 

equips dels grups que corresponguin millors classificats en aplicació del que 

s’ha indicat damunt (punt Tercer, lletra c).  

e) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin vacants en alguna categoria la Junta Directiva podrà optar per la 

seva no cobertura si es determina que és convenient per a la competició en 

qüestió reduir-ne el nombre de components. 

 

Cinquè.- Efectes classificatoris de les categories amateurs femenines d’àmbit 

territorial per a la temporada 2020/2021 (Preferent Femení, Primera divisió Femení i 

Segona divisió Femení). 

a) S’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competicions aprovat per 

l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19, excepte en la categoria de 

Preferent Femení. 

b) Els ascensos de Preferent Femení a Primera divisió Nacional Femenina seran 

els que determini la Real Federación Española de Fútbol. 

c) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competicions. 
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d) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin vacants en alguna categoria la Junta Directiva podrà optar per la 

seva no cobertura si es determina que és convenient per a la competició en 

qüestió reduir-ne el nombre de components. 

 

Sisè.- Efectes classificatoris de les categories juvenils masculines d’àmbit territorial 

per a la temporada 2020/2021 (Preferent Juvenil, Primera divisió Juvenil i Segona 

divisió Juvenil). 

a) No s’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competicions aprovat per 

l’Assemblea General Ordinària de data 28/06/19, sinó únicament els ascensos 

de la categoria de Preferent Juvenil a la categoria de Lliga Nacional Juvenil –el 

campió de cada grup de la categoria Preferent Juvenil--, de conformitat amb 

l’establert a la circular número 67 de la Real Federación Española de Fútbol de 

data 14/05/20. 

b) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competicions. 

c) Les vacants que es produeixin en cada categoria seran cobertes mitjançant 

l’aplicació dels criteris establerts a l’article 208 del Reglament General. 

 

Setè.- Efectes classificatoris de les categories juvenils femenines d’àmbit territorial per 

a la temporada 2020/2021 (Preferent Femení Juvenil, Primera divisió Femení Juvenil i 

Segona divisió Femení Juvenil). 

a) No s’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competicions aprovat per 

l’Assemblea General Ordinària de data 28/06/19, sinó únicament els necessaris 

per a la formació de grups de 16 equips a les categories de Preferent i Primera 

divisió. 

b) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competicions. 

c) Les vacants que es produeixin en cada categoria seran cobertes mitjançant 

l’aplicació dels criteris establerts a l’article 208 del Reglament General. 

 

Vuitè.-  Efectes classificatoris de les categories cadets i inferiors d’àmbit territorial per 

a la temporada 2020/2021. 

a) No s’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competicions aprovat per 

l’Assemblea General Ordinària de data 28/06/19 ni es faran efectius els 

descensos previstos a l’indicat Pla de Competicions. 

b) Si es produeixen vacants a alguna de les categories per renúncia, retirada o 

qualsevol altra circumstància seran cobertes mitjançant l’aplicació dels criteris 

establerts a l’article 208 del Reglament General. 

 

Novè.- Efectes classificatoris de les categories amateurs masculines de futbol sala 

d’àmbit territorial per a la temporada 2020/2021 (Divisió d’Honor, Primera, Segona i 

Tercera Catalanes). 
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a) S’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competició de Futbol Sala de 

l’LCFS aprovat per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de data 18/5/19 i 

ratificat per l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19. 

b) Els ascensos de Divisió d’Honor Catalana a Tercera Divisió Nacional seran els 

que determini la Real Federación Española de Fútbol. 

c) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competició. 

d) En els casos en què el Pla de Competició estableix que els ascensos es 

guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries de play-off, i tenint en compte 

la impossibilitat de la seva celebració, es respectarà l’aparellament de les 

eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats es determinarà el 

guanyador de l’eliminatòria amb el millor coeficient, en aplicació del que s’ha 

indicat en el punt Tercer, lletra d), de la present circular. 

e) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin vacants en alguna categoria, l’LCFS podrà optar per la seva no 

cobertura. En cas que l’LCFS optes per cobrir les vacants que es produeixin a 

cada categoria i divisió, seran cobertes mitjançant l’aplicació dels criteris 

establerts a l’article 208 del Reglament General i del que s’ha indicat en el punt 

Tercer de la present circular. 

f) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin grups amb equips imparells l’LCFS podrà optar per la seva cobertura 

mitjançant l’aplicació dels criteris establerts a l’article 208 del Reglament 

General i del que s’ha indicat en el punt Tercer de la present circular. 

 

Desè.- Efectes classificatoris de les categories amateurs femenines de futbol sala 

d’àmbit territorial per a la temporada 2020/2021 (Divisió D’Honor, Primera i Segona 

Divisió Catalanes). 

a) S’aplicaran els ascensos previstos al Pla de Competició de Futbol Sala de 

l’LCFS aprovat per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de data 18/5/19 i 

ratificat per l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19. 

b) Els ascensos de Divisió d’Honor Catalana a Segona Divisió Nacional seran els 

que determini la Real Federación Española de Fútbol. 

c) No es faran efectius els descensos previstos a l’indicat Pla de Competició. 

d) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin vacants en alguna categoria, l’LCFS podrà optar per la seva no 

cobertura. En cas que l’LCFS optes per cobrir les vacants que es produeixin a 

cada categoria i divisió, seran cobertes mitjançant l’aplicació dels criteris 

establerts a l’article 208 del Reglament General i del que s’ha indicat en el punt 

Tercer de la present circular. 



 

7 
 

e) Atès que l’execució d’ascensos i no aplicació de descensos donarà lloc a la 

creació de grups supernumeraris per a la temporada 2020/2021, si es 

produïssin grups amb equips imparells, l’LCFS podrà optar per la seva 

cobertura mitjançant l’aplicació dels criteris establerts a l’article 208 del 

Reglament General i del que s’ha indicat en el punt Tercer de la present circular. 

 

Onzè.- Efectes classificatoris de les categories base masculines i femenines de futbol 

sala d’àmbit territorial per a la temporada 2020/2021. 

a) No s’aplicaran els ascensos ni els descensos previstos al Pla de Competició de 

Futbol Sala de l’LCFS aprovat per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de data 

18/5/19 i ratificat per l’Assemblea General  Ordinària de data 28/6/19. 

b) Els ascensos de la categoria Juvenil Masculí de Divisió d’Honor Catalana a 

Juvenil Divisió d’Honor Nacional seran els que determini la Real Federación 

Española de Fútbol. 

c) Les vacants que es produeixin a cada categoria i divisió seran cobertes 

mitjançant l’aplicació dels criteris establerts a l’article 208 del Reglament 

General i del que s’ha indicat en el punt Tercer, lletra c i d de la present circular. 

 

Dotzè.- Ateses les circumstàncies excepcionals de finalització de les competicions, la 

situació de primer classificat de cada grup competicional no comporta la condició de 

campió ni dona dret a l’obtenció de trofeu commemoratiu. 

 

 

La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients. 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 28 de maig de 2020 
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