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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS TEMPORADA 2020/21 

 

PRIMERA CATALANA 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 11 equips) 

La categoria de Primera Catalana estarà formada per 4 grups de 11 equips, de caràcter interterritorial. Els 4 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 44 equips , i la composició seria la següent:  

- Els 31 equips que participaven al grup 1 de divisió d’honor 

- 6 ascensos corresponents als 1r classificats de cadascun dels 6 grups de 2ª Catalana.  

- 6 ascensos corresponents als 2n classificats de cadascun dels 6 grups de 2ª Catalana. 

- 1 equip dels dos que no pugin a 3ª Divisió, i si pugessin tots dos el millor 3ª classificat de tots els 

grups. 

 

Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 

Grup 1 Grup 2 

CD Bescanó “A” CF Unificació Llefià “A” 

AD Guixols “A” AT. San Pol “A” 

Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 

Grup 3 Grup 4 

FC Sant Cugat “A” CF Les Franqueses “A” 

CF Atlètic Prat “A” Vic-Riuprimer REFO CF “A” 

Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 Ascensos de 2ª Catalana Temporada 2019/20 

Grup 5 Grup 6 

CF Borges Blanques “A” CF Gandesa “A” 

CF Solsona “A” UE Rapitenca “A” 

 

Ascendiran a Tercera Divisió Nacional dos equips, que seran els campions de la promoció d’ascens dels 

primers de cada un dels quatre grups, mitjançant un sorteig previ per establir l’ordre dels partits. 

Descendiran a Segona Catalana els classificats en 11ª lloc de cada grup.  

Els guanyadors de la promoció d’ascens disputaran, a partit únic. El títol de Campió de Catalunya d’Amateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGONA CATALANA 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 11 equips) 

La categoria de Segona Catalana estarà formada per 12 grups de 11 equips amb un total de 132 equips. Els 

11 grups son distribuïts de la següent forma: 

- Sis grups a la província de Barcelona 

- Dos grups a la província de Girona 

- Dos grups a la província de Lleida 

- Dos grups a la província de Tarragona 

 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 132 equips, i la composició seria la següent: 

Província de Barcelona: (66 equips) 

- Els 48 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 2,3 i 4 de 2ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 9 grups de 3ª Catalana de la província de Barcelona (grup 4 al 12). 

- L’ascens dels subcampions dels 9 grups de 3ª Catalana de la província de Barcelona (grup 4 al 12) 

Província de Girona: (22 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 1 de la 2ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 3 grups de 3ª Catalana de la província de Girona (grup 15 al 17) 

- L’ascens dels subcampions dels 3 grups de 3ª Catalana de la província de Girona (grup 15 al 17) 

Província de Lleida: (22 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 5 de la 2ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 2 grups de 3ª Catalana de la província de Lleida (grup 13 i 14) 

- L’ascens dels subcampions dels 2 grups de 3ª Catalana de la província de Lleida (grup 13 i 17) 

- L’ascens dels tercers classificats dels 2 grups de 3ª Catalana de la província de Lleida (Grup 13 i 17) 

Província de Tarragona: (22 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 6 de la 2ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 2 grups de 3ª Catalana de la província de Tarragona (grup 1 i 2) 

- L’ascens dels subcampions dels 2 grups de 3ª Catalana de la província de Tarragona (grup 1 i 2) 

- L’ascens del campió i subcampió del grup únic de 3º Catalana de les Terres de l’Ebre (grup 3) 

 

Ascendiran a la Primera  Catalana els campions de cada un dels 12 grups. 

 

Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, els següents equips: 

Barcelona (sis grups): Els equips classificats en 10é i 11é lloc de cada grup i el quatre pitjors 9é dels grups. 

Girona (dos grups): Els 3 equips classificats del 9é al 11é lloc de cada grup. 

Lleida (dos grups): Els 3 equips classificats del 9é al 11é lloc de cada grup. 

Tarragona (dos grups): Els 3 equips classificats del 9é al 11é lloc de cada grup.  

 

Es recorda als clubs participants que cal tenir present allò que és previst a l’apartat “Descensos de Primera Catalana” 

d’aquest Pla de Competicions, tota vegada que es podria produir un nombre superior de descensos a determinada o 

determinades províncies, dels inicialment establert, anomenats “descensos no compensats”. 



TERCERA CATALANA  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 12 equips) 

La categoria de Tercera Catalana estarà formada per 26 grups de 12 equips i 2 grups de 10 equips, amb un 

total de 330 equips. Els 27 grups son distribuïts de la següent forma: 

- 15 grups a la província de Barcelona 

- 5 grups a la província de Girona 

- 3 grups a la província de Lleida 

- 3 grups a la província de Tarragona 

- 1 o 2 grups de Terres de l’Ebre (de 10 equips) 

 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 324 equips, i la composició seria la següent: 

Província de Barcelona: (180 equips) 

- Els 144 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 4 al 12 de 3ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 17 grups de 4ª Catalana de la província de Barcelona (grup 1 al 17). 

- L’ascens dels subcampions dels 17 grups de 4ª Catalana de la província de Barcelona (grup 1 al 17) 

- L’ascens dels dos millors tercers classificats dels 17 grups de 4ª Catalan de la província de Barcelona 

Província de Girona: (60 equips) 

- Els 48 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 15 al 17 de 3ª Catalana) 

- L’ascens del campió, subcampió i tercer classificats dels 4 grups de 4ª Catalana de la província de 

Girona (grup 27 al 30) 

Província de Lleida: (36 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 13 i 14 de 3ª Catalana) 

- L’ascens del campió dels 2 grups de 4ª Catalana de la província de Lleida (grup 20 i 21) 

- L’ascens dels subcampions dels 2 grups de 4ª Catalana de la província de Lleida (grup 20 i 21) 

Província de Tarragona: (36 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 2 i 3 de 3ª Catalana) 

- L’ascens del campió de l’únic grup de 4ª Catalana de la província de Tarragona (grup 24) 

- L’ascens del subcampió de l’únic grup de 4ª Catalana de la província de Tarragona (grup 24) 

Terres de l’Ebre: (aproximadament uns 18 equips) 

- Els 16 equips restants que van participar en la temporada 2019/20 (Grup 1 de 3ª Catalana) 

- Equips de nova creació 

 

Ascendiran a la Segona Catalana següents equips:  

Barcelona (quinze grups): Els millor primer classificat de tots els primers i el campions de les 7 promocions 

dels equips que hagin quedat 1r classificats.  

Girona (cinc grups): Els 3 campions de les promocions d’ascens a segona catalana que disputaran els 1r 

classificats i el millor segon de tots els grups.   

Lleida (tres grups): Els 2 campions de les promocions d’ascens a segona catalana que disputaran els 1r 

classificats i el millor segon de tots els grups 

Tarragona (tres grups): Els 2 campions de les promocions d’ascens a segona catalana que disputaran els 

quatre grups de Tarragona i Terres de l’Ebre.  



Descendiran a Quarta Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, els següents equips: 

Barcelona (quinze grups): Els equips classificats en 11é i 12é lloc de cada grup i els set pitjors 10é classificats 

de tots els grups de Barcelona. 

Girona (cinc grups): Els equips classificats en el 11é i 12é lloc i el tres pitjors 9é classificats de cada grup. 

Lleida (tres grups): Els equips classificats del 11é al 12é lloc de cada grup. 

Tarragona (tres grups): Els equips classificats del 11é al 12é lloc de cada grup.  

Terres de l’Ebre (dos grups):  

 

Es recorda als clubs participants que cal tenir present allò que és previst a l’apartat “Descensos de Primera Catalana” 

d’aquest Pla de Competicions, tota vegada que es podria produir un nombre superior de descensos a determinada o 

determinades províncies, dels inicialment establert, anomenats “descensos no compensats”. 

 

QUARTA CATALANA  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 12 equips) 

La categoria de  Quarta Catalana dividida en grups de 12 tindria una estimació de grups que seria la següent: 

- 22 grups a la província de Barcelona 

- 5 grups a la província de Girona 

- 3 grups a la província de Lleida 

- 2 grups a la província de Tarragona 

 

Ascendiran a la Tercera Catalana següents equips:  

Barcelona (22 grups): Els campions de les 11 promocions d’ascens a tercera catalana que disputaran els 

equips que hagin quedat 1r classificats.  

Girona (cinc grups): Els 3 campions de les promocions d’ascens a tercera catalana que disputaran els 1r 

classificats i el millor segon de tots els grups.   

Lleida (tres grups): Els 2 campions de les promocions d’ascens a tercera catalana que disputaran els 1r 

classificats i el millor segon de tots els grups 

Tarragona (tres grups): Els campió de les promoció d’ascens a tercera catalana que disputaran els dos grups 

de Tarragona i Terres de l’Ebre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL TEMPORADA 2020/21 

 

Juvenil Preferent 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 8 grups de 10 equips, de caràcter interterritorial. Els 8 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 80 equips, i la composició seria la següent:  

- Els 60 equips restants que participaven del grup 1 al 4 de la Preferent. 

- 8 ascensos dels 1r classificats dels 8 grups (del 1r al 8é) de la 1ª Divisió de Barcelona  

- 2 ascensos dels 1r classificats dels 2 grups (el 13é i 14é) de la 1ª Divisió de Girona 

- 1 ascens del 1r classificat de l’únic grup (el 9é) de 1ª Divisió de Lleida 

- 1 ascens del 1r classificat de l’únic grup (el 10é) de 1ª Divisió de Tarragona 

- 2 ascensos dels 1r classificats dels 2 grups (11é i 12é) de la 1ª Divisió de Terres de l’Ebre 

- Els 6 millors classificats de tots els grups excepte els de Terres de l’Ebre  

 

Grup 1 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Primera Divisió Temp. 2019/20 

UD Marianao Poblet “A” UE Sant Ildefons “B” 

FC Santboià “A”  

Grup 3 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Primera Divisió Temp. 2019/20 

UE Sants “C” CF Neurofutbol “A” 

FC Can Buxeres “A” CP Sarrià “A” 

Grup 5 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Vilassar Dalt “A” CFU Can Rull Romulo Tronchoni “A” 

 CF Junior “A” 

Grup 7 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Primera Divisió Temp. 2019/20 

FC Cerdanyola Vallés “B” CF Mollet UE “B” 

 FC Cardedeu “A” 

Grup 9 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Primera Divisió Temp. 2019/20 

AT. C. Alpicat “A” FC Escola Valls “A” 

  

Grup 11 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CD Tortosa “A” CF Terres de l’Ebre “A” 

  

Grup 13 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Banyoles “A” AD Cal Aguidó “A” 

CF Peralada “A”  

 

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

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional els campions de les promocions d’ascens entre els campions de 

cada grup (tret que les disposicions de la RFEF estableixin una altra cosa).  

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup. 

 

 

 

 

 



Juvenil Primera Divisió.  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 15 grups de 10 equips, a la província de Barcelona. Els 15 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 150 equips, i la composició seria la següent:  

- 115 equips restants que participaven en els grups del 1r al 8é de la Primera divisió Barcelona 

- 26 ascensos dels 1r classificats dels 26 grups (del 12é al 37é) de 2ª Divisió de Barcelona 

- 26 ascensos dels 9 millors subcampions dels 26 grups (del 12é al 37é) de 2ª Divisió de Barcelona 

 

Grup 12 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 13 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Barceloneta “A” CF Singuerlín “A” 

CE Europa “D”  

 Grup 14 Segona Divisió Temp. 2019/20  Grup 15 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Pª BARC. Anguera “B” CE Pubilla Casas “B” 

At. La Palma Associació Esportiva “A”  

Grup 16 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 17 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Fundació Esportiva Grama “C” CF Sarrià “B” 

  

Grup 18 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 19 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Racing Vallbona “A” Club Esp. Vila Olímpica “C” 

 UE Castelldefels “F” 

Grup 20 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 21 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Navás “A” CF Torelló “A” 

  

Grup 22 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 23 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Moià “A” UE Sant Sadurní “A” 

 CF Vilanova Geltrú “B” 

Grup 24 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 25 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Masquefa “A” CD Premià Dalt “A” 

  

Grup 26 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 27 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Aqua Hotel “B” CF Alella “B” 

  

Grup 28 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 29 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Vilamajor “A” UD Molletense “A” 

CF Ametlla Vallés “A”  

Grup 30 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 31 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Escola F. Sabadell “A” CE Olímpic Can Fatjó “A” 

  

Grup 32 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 33 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UD San Lorenzo “A” D’Aran Club Associació Cultural “A” 

 FC Cerdanyola Vallés “D” 

Grup 34 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 35 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Sant Esteve Sesrovires “A” UD Viladecans “C” 

CF Molins de Rei “A” C.F.A. Espluguenc “B” 

Grup 36 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 37 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Fontsanta-Fatjó “B” UE Sant Ildefons “C” 

FC Levante las Planas “A”  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 8 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran tots els 1r classificats i el millor segon classificat dels 15 grups. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

  



Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 40 grups de 10 equips (total uns 400 

equips), a la província de Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica.  

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les 20 eliminatòries de promoció 

que efectuaran tots els 1r classificats dels grups que es puguin fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Girona) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 4 grups de 10 equips, a la província de Girona. Els 4   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 40 equips, i la composició seria la següent:  

- 29 equips restants que participaven als grups 17 i 18 de la Primera divisió de Girona  

- 5 ascensos dels 1r classificats dels 5 grups de 2ª Divisió de Girona 

- 5 ascensos dels 2n classificats dels 5 grups de 2ª Divisió de Girona 

- 1 ascens del millor tercer classificat dels 5 grups de 2ª Divisió de Girona 

 

Grup 1 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Lloret “A” AT. Bisbalenc “B” 

CP Bell Lloc “B” FC Vilablareix “A” 

 UE Fornells “B” 

Grup 3 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Banyoles “B” CE Aro “A” 

Escola Futbol del Ripollés “B” CE Farners “C” 

Grup 5 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Empuriabrava Castelló “A” 

UE Figueres “C” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran tots els 1r classificats dels 4 grups. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 8 grups de 10 equips (uns 80 equips), a 

la província de Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de cada grup si hagués lloc per tots, 

sinó es faria una promoció d’ascens entre tots els primers classificats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Lleida) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Lleida. Els 2   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- 15 equips restants que participaven al grup 9 de la Primera divisió de Lleida  

- 2 ascensos dels 1r classificats dels 2 grups de 2ª Divisió de Lleida (grups 7é i 8é) 

- 2 ascensos dels 2n classificats dels 2 grups de 2ª Divisió de Lleida (grups 7é i 8é) 

- 1 ascens del millor tercer classificat dels 2 grups de 2ª Divisió de Lleida (grups 7é i 8é) 

 

Grup 7 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE EFAC Almacelles “A” Escola de Futbol Oregel·lia “A” 

CF Vilanoveta de Lleida “A” Agramunt Escola Gerard Gatell “A” 

 Escola Futbol Base Guissona “A” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció d’ascens entre els primers 

classificats de cada grup. 

Només pot haver-hi un equip de cada club a la Primera divisió de Lleida. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup.  

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 3 grups de 10 equips (un total de 3 grups), 

a la província de Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els 

primers classificats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Tarragona) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Tarragona. Els 2   

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- 15 equips restants que participaven al grup 10 de la Primera divisió de Tarragona (que son 15)  

- 3 ascensos dels 1r classificats dels 3 grups de 2ª Divisió de Tarragona (grups del 9é al 11é) 

- 2 ascensos dels dos millors 2n classificats dels 3 grups de 2ª Divisió de Tarragona (grups del 9é al 13é) 

 

Grup 9 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Base L’Hospitalet de l’Infant “A” Club Base 2012 Pallaresos “A” 

Fundació PF Base Reus “B” 41.15 CF Vilaseca “C” 42.16 

Grup 11 Segona Divisió Temp. 2019/20 

At. Roda de Barà “A” 

 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció entre els 1r classificats de 

cada grup. 

Només poden participar un equip per club a la primera divisió de Tarragona. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 10 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els 

primers classificats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 o 12 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 o 3 grups d’un màxim de 10 equips (o 2 grups de 12), a 

Terres de l’Ebre. Els 2 o 3  grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien de 20 a 30 equips, i la composició seria la següent:  

- Els equips restants que participaven als grups 11 i 12 de la Primera divisió de Terres de l’Ebre.  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els primers 

classificats de cada grup i el millor segon si faltés per cobrir la vacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET TEMPORADA 2020/21 

 

Cadet Divisió d’Honor 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Divisió d’Honor estarà formada per 2 grups de 10 equips, de caràcter interterritorial. Els 2 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- Els 16 equips que participaven al grup 1 de divisió d’honor 

- 4 ascensos corresponents als campions de cadascun del 4 grups de preferent.  

 

Grup 1 Temporada 2019/20 

FC Barcelona “A” 

RCD Español “A” 

UD SAD Cornella “A” 

C. Gimnàstic Manresa “A” 

C. Gimnàstic Tarragona “A” 

FC Girona “A” 

CE Europa “A” 

Fundació P. F Base Reus “A” 

EC Granollers “A” 

CF Damm “A” 

Escola F. Gavà “A” 

CD Sant Gabriel “A” 

UE Sant Andreu “A” 

Unió F. Base Jabac i Terrassa “A” 

UE Llagostera “A” 

CE Manresa “A” 

Ascensos de Preferent Temporada 2019/20 

Grup 1 

CE Unió Cambrils “A” 

 Grup 2  

UE Quart “A” 

Grup 3 

Mercantil “A” 

Grup 4 

Fundació futbol Badalona “A” 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r i 2n classificat de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 



Cadet Preferent 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 8 grups de 10 equips, de caràcter interterritorial. Els 8 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 80 equips, i la composició seria la següent:  

- Els 60 equips restants que participaven al grup 1, 2, 3 i 4 de Preferent 

- 11 ascensos corresponents al 1r classificat dels 11 grups de 1ªDivisió de Barcelona  

- 2 ascensos corresponents al 1r classificat dels 2 grups de 1ª Divisió de Girona 

- 1 ascens corresponent al 1r classificat de l’únic grup de 1ª Divisió de Lleida 

- 1 ascens corresponent al 1r classificat de l’únic grup de 1ª Divisió de Tarragona 

- 2 ascensos corresponents al 1r classificat dels 2 grups de 1ª Divisió de Terres de l’Ebre 

- 3 ascensos dels millors segons classificats  de tots els grups excepte de Terres de l’Ebre 

 

Grup 1 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Centre Esports L’Hospitalet “B” Fundació P CE Júpiter “A” 

  

 Grup 3 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Club Futbol Neurofutbol “A” CF Alella “A” 

  

Grup 5 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Primera Divisió Temp. 2019/20 

FC Joanenc “A” FC Sant Quirze Vallés “A” 

  

Grup 7 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Mercantil “B” Vic-Riuprimer Refo Futbol Club “A” 

  

Grup 9 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Primera Divisió Temp. 2019/20 

C. Escola F. Gavà “B” Fundació E. Atlètic Vilafranca “A” 

CF Blanca Subur “A”  

Grup 11 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Vilanova Geltrú “B” At. Segre “B” 

 UE Bordeta Lleida “A” 

Grup 13 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Canonja “A” SCER L’ametlla de Mar “A” 

  

Grup 15 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 16 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Terres de l’Ebre “A” UE Figueres “B” 

  

Grup 17 Primera Divisió Temp. 2019/20  

Fundació UE Olot “B”  

CF Peralada “A”  

 

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

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els vuit 1r classificats de cada grup.   

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

 

 

 



Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 20 grups de 10 equips, a la província de Barcelona. Els 20   

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 200 equips, i la composició seria la següent:  

- 164 equips restants que participaven als grups de l’1 a l’11 de la Primera divisió de Barcelona 

- 31 ascensos dels campions dels 31 grups de 2ª Divisió de Barcelona 

- 5 Ascensos dels millors subcampions dels 31 grups de 2ª Divisió de Barcelona 

Grup 15 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 16 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Montañesa “C” CE Pª BARC. Barcino “A” 

 Fundació Esport. Hospitalet “A” 

Grup 17 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 18 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Alzamora “A” Fundació Futbol Badalona “C” 

  

Grup 19 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 20 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Martinenc “D” UE Sant Andreu “E” 

  

Grup 21 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 22 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE La Salle Bonanova “A” CE Viaró “A” 

  

Grup 23 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 24 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Pirinaica “A” CF Callús “A” 

  

Grup 25 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 26 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UE Centelles “A” Vic Riuprimer Refo Futbol Club “C” 

  

Grup 27 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 28 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CD Riudebitlles “A” UD San Mauro “B” 

UE Sant Sadurní “A”  

Grup 29 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 30 Segona Divisió Temp. 2019/20 

At. Masnou “A” UD Molinos “A” 

  

Grup 31 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 32 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UE Vilassar Mar “D” C. AT. Vallés “A” 

 UE Sant Fost “A” 

Grup 33 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 34 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Martorelles “A” CE Lliça d’Amunt “B” 

CE Lliça d’Amunt “A”  

Grup 35 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 36 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Escola F. Viladecavalls “A” UE Castellbisbal “A” 

  

Grup 37 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 38 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CP San Cristóbal “A” CF Base Montcada “C” 

CF Base Montcada “B”  

Grup 39 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 40 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Unió Esportiva Castellar “A” FC Sant Esteve Sesrovires “B” 

  

Grup 41 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 42 Segona Divisió Temp. 2019/20 

AE Abrera “A” AE Prat “B” 

  

Grup 43 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 44 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CD Almeda “A” CF Molins de Rei “A” 

 

Grup 45 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Atlètic Sant Just “C” 



Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 10 campions de les eliminatòries de promoció que 

disputaran tots els 1r classificats dels 20 grups.  

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 48 grups de 10 equips (uns 480 equips), 

a la província de Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les eliminatòries de promoció 

que disputaran tots els 1r classificats del grups que es puguin fer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Girona) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 4 grups de 10 equips, a la província de Girona. Els 4   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 40 equips, i la composició seria la següent:  

- 29 equips restants que participaven als grups 16 i 17 de la Primera divisió de Girona.  

- 7 ascensos dels 1r classificats dels 7 grups (del 1 al 7) de 2ª Divisió de Girona 

- 4 ascensos dels millors 2n classificats dels 7 grups (del 1 al 7) de 2ª Divisió de Girona 

 

Grup 1 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Tordera “A” Unió Girona “B” 

  

Grup 3 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Cellera “A” UE Porqueres “A” 

CCE Montessori-Palau “A” Joventut Sant Pere Martir “A” 

Grup 5 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UCE Celrà “A” FC Sant Pere Pescador “A” 

 FC Bascara “A” 

Grup 7 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Esplais “A” 

FC Roses City  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

disputaran tots els 1r classificats dels 4 grups.  

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 11 grups de 10 equips (uns 110 equips), 

a la província de Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les eliminatòries de promoció 

que disputaran tots els 1r classificats de cada grup.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Lleida) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 14 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Lleida. Els 2   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- 14 equips restants que participaven al grup 12 de la Primera divisió de Lleida.  

- Ascensos dels campions dels 3 grups de 2ª Divisió de Lleida 

- Ascensos dels subcampions dels 3 grups de 2ª Divisió de Lleida 

 

Grup 8 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 9 Segona Divisió Temp. 2019/20 

AT. Segre “C” CE Escola F. Tremp “A” 

FC Andorra “B” CF Fondarella “A” 

Grup 10 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Lleida Promeses “A” 

CE Escola F. Pinyana “A” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de l’eliminatòria de promoció que disputaran 

tots els 1r classificats dels 2 grups.  

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 10 equips, a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les eliminatòries de promoció 

que disputaran tots els 1r classificats de cada grup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Tarragona) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 14 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Tarragona. Els 2   

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- 14 equips restants que participaven al grup 13 de la Primera divisió de Tarragona.  

- 4 ascensos dels campions dels 4 grups de 2ª Divisió de Tarragona. 

- 2 ascensos dels 2 millors subcampió dels 4 grups de 2ª Divisió de Tarragona. 

 

Grup 11 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Esp. Falset “A” Fundació PE F La Pobla de Mafumet “A” 

At. Montroig “A” CF Vilaseca “B” 

Grup 13 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Vendrell “A” CF Base L’arboç “B” 

  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de l’eliminatòria de promoció que disputaran 

tots els 1r classificats dels 2 grups.  

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 6 grups de 10 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les eliminatòries de promoció 

que disputaran tots els 1r classificats de cada grup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 o 12 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups d’un màxim de 10 o 12 equips, a Terres de l’Ebre. 

Els 2   grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien de 20 a 24 equips, i la composició seria la següent:  

- Els equips restants que participaven als grups 14 i 15 de la Primera divisió de Terres de l’Ebre.  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL TEMPORADA 2020/21 

 

Infantil Divisió d’Honor 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Divisió d’Honor estarà formada per 2 grups de 10 equips, de caràcter interterritorial. Els 2 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips , i la composició seria la següent:  

- Els 16 equips que participaven al grup 1 de divisió d’honor 

- 4 ascensos corresponents als 1r classificats (sense tenir en compte els equips amb lletra B) de 

cadascun del 4 grups de preferent.  

 

Grup 1 Temporada 2019/20 

FC Barcelona “A” 

RCD Español “A” 

UD SAD Cornella “A” 

C. Gimnàstic Manresa “A” 

C. Gimnàstic Tarragona “A” 

FC Girona “A” 

At. Segre “A” 

Fundació P. F Base Reus “A” 

Mercantil “A” 

CF Damm “A” 

UE Sant Ildefons “A” 

CD Sant Gabriel “A” 

UE Sant Andreu “A” 

Unió F. Base Jabac i Terrassa “A” 

UE Llagostera “A” 

CE Manresa “A” 

Ascensos de Preferent Temporada 2019/20 

Grup 1 

C Escola F. Gavà “A” 

Grup 2 

Vic Riuprimer Refo Futbol Club “A” 

Grup 3 

CF Igualada “A” 

Grup 4 

FC Martinenc “A” 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

Classifiquen per a la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r i 2n classificat de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 



Infantil Preferent 

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 8 grups de 10 equips, de caràcter interterritorial. Els 8 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 80 equips, i la composició seria la següent:  

- Els 60 equips restants que participaven del grup 1 al 4 de la Preferent. 

- 11 ascensos corresponents als 1r classificats dels 11 grups de 1ª Divisió de Barcelona  

- 2 ascensos corresponents als 1r classificats dels 2 grups de 1ª Divisió de Girona 

- 1 ascensos corresponents als 1r classificat de l’únic grup de 1ª Divisió de Lleida 

- 1 ascensos corresponents als 1r classificat de l’únic grup de 1ª Divisió de Tarragona 

- 1 ascensos corresponents al millor primer dels 3 grups de 1ª Divisió de Terres de l’Ebre.  

- 4 ascensos dels quatre millors 2n classificats de tots els grups excepte Terres de l’Ebre 

 

Grup 1 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Fundació P. CE Júpiter “A” CP Sarrià “A” 

  

Grup 3 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Primera Divisió Temp. 2019/20 

UE Vilassar Mar “C” CF Argentona “A”  

  

Grup 5 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Futbol Club Sant Cugat “B” CE Mercantil “C” 

CF Junior “A”  

Grup 7 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Sabadell FC “B” Futbol Club Sant Celoni “A” 

 CF Torelló “A” 

Grup 9 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Fundació UE Cornellà “C” CF Molins de Rei “A” 

CF Cubelles “A”  

Grup 11 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Vilanova Geltrú “B”  

  

Grup 13 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Terres de l’Ebre “A”  

  

Grup 15 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 16 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Base l’Hospitalet de l’Infant “A” ENFAF Crèdit Andorra “A” 

 SE AEM “A” 

Grup 17 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 18 Primera Divisió Temp. 2019/20 

UE Figueres “A” UE Llagostera “B” 

  

 

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

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els vuit 1r classificats de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup. 

 

 

 

 



Infantil Primera Divisió.  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 20 grups de 10 equips, a la província de Barcelona. Els 20 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 200 equips, i la composició seria la següent:  

- 161 equips restants que participaven als grups numerats de l’1 a l’11 de la Primera divisió Barcelona 

- Ascensos dels campions dels 39 grups de 2ª Divisió de Barcelona 

Grup 18 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 19 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Sant Marti - Condal “A” UE Sant Andreu “D” 

Grup 20 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 21 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Alzamora “C” CE Sant Ignasi “D” 

Grup 22 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 23 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Imperio “A” FC Martinenc “E” 

Grup 24 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 25 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Fundació P CE Júpiter “D” CF Barceloneta “A” 

Grup 26 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 27 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CD Carmelo “A” CP Sarrià “B” 

Grup 28 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 29 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Berga “A” AF Guardiolenca “B” 

Grup 30 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 31 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF AT. Riudeperes “A” CE Moià “A” 

Grup 32 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 33 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CD Riudebitlles “A” CE Base Olèrdola “A” 

Grup 34 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 35 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Òdena “A” CF Alella “A” 

Grup 36 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 37 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Cabrils “A” Club ASS. Sinera United “A” 

Grup 38 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 39 Segona Divisió Temp. 2019/20 

At. Sant Pol “B” CF Sant Feliu de Codines “A” 

Grup 40 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 41 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Caldes de Montbui “A” CF Montornès “B” 

Grup 42 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 43 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Bigues “B” CF Mirasol-Baco Unión “A” 

Grup 44 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 45 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UE Castellbisbal “A” CE La Farga XXI “A” 

Grup 46 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 47 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Mercantil “F” CFU Can Rull Romulo Tronchoni “C”  

Grup 48 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 49 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UD Tibidabo Torre Romeu “A” CE Sabadell FC “D” 

Grup 50 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 51 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Esparreguera “A” Fundació Unió Esportiva Cornella “E” 

Grup 52 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 53 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UD Viladecans “C” FC Sporting Gavà 2013 “B” 

Grup 54 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 55 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UE Sant Ildefons “C” AE Prat “C” 

Grup 56 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Barcelona “C” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 10 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran tots els 1r classificats dels 20 grups. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 



Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 60 grups de 10 equips (uns 600 equips), 

a la província de Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 els campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran tots els 1r classificats dels grups que es puguin fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Girona) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 4 grups de 10 equips, a la província de Girona. Els 4   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 40 equips, i la composició seria la següent:  

- Els equips restants que participaven als grups 17 i 18 de la Primera divisió de Girona (total 30 equips).  

- Ascensos dels campions dels 8 grups de 2ª Divisió de Girona 

- Ascensos dels 2 millors subcampions dels 8 grups de 2ª Divisió de Girona 

 

Grup 5 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Olímpic Malgrat “A” UE Caldes Malavella “A” 

  

Grup 7 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Segona Divisió Temp. 2019/20 

UE Comacros “A” FC Girona “C” 

FC Vilablareix “A”  

Grup 9 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CF Vall d’en Bas “B” CF Sarria Ter “A” 

  

Grup 11 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Escola F. Baix Ter “C” UE Figueres “C” 

CE Llança “B”  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran tots els 1r classificats dels 4 grups. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 12 grups de 10 equips, a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de cada grup si hagués lloc per tots, 

sinó es faria una promoció d’ascens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Lleida) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Lleida. Els 2   grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- 14 equips restants que participaven al grup 16 de la Primera divisió de Lleida  

- Ascensos dels campions dels 4 grups de 2ª Divisió de Lleida 

- Ascensos dels 2 millors subcampions dels 4 grups de 2ª Divisió de Lleida 

 

Grup 1 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Mig Segrià “A” CF Agramunt Escola Gerard Gatell “A” 

CF Pardinyes “A”  

Grup 3 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Segona Divisió Temp. 2019/20 

Club de Futbol Alpicat “A” CF Escola de Ponent SGM “A” 

 CE Escola la Noguera “A” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció entre els 1r classificats de 

cada grup. 

Només pot haver-hi un equip de cada club a la Primera divisió de Lleida. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup.  

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 6 grups de 10 equips (uns 60 equips), a 

la província de Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els 

primers classificats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Tarragona) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 2 grups de 10 equips, a la província de Tarragona. Els 2   

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien 20 equips, i la composició seria la següent:  

- Els equips restants que participaven al grup 15 de la Primera divisió de Tarragona.  

- Ascensos dels campions dels 5 grups de 2ª Divisió de Tarragona. 

 

Grup 13 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Segona Divisió Temp. 2019/20 

AE Pare Manyanet “A” CE Unió Cambrils “C” 

Grup 15 Segona Divisió Temp. 2019/20 Grup 16 Segona Divisió Temp. 2019/20 

FC Tarraco “A” CF Vilaseca “C” 

Grup 17 Segona Divisió Temp. 2019/20 

CE Vendrell “C” 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció entre els 1r classificats de 

cada grup. 

Només poden participar un equip per club. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 8 grups de 10 equips (uns 80 equips), a 

la província de Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els 

primers classificats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2020/21 (Grups de 10 equips) 

La categoria de Primera divisió estarà formada per 3 o 4 grups d’un màxim de 10 equips, a Terres de l’Ebre. 

Els 3 o 4  grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2020/21 serien de 30 a 40 equips, i la composició seria la següent:  

- Els equips restants que participaven als grups 12, 13 i 14 de la Primera divisió de Terres de l’Ebre.  

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el campió de la promoció que disputaran els primers 

classificats de cada grup i el millor segon si faltés per cobrir la vacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ TEMPORADA 2020/21 

 

Aleví Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 40 equips: 

- 32 equips que participaven al grup 1 i 2 de la Preferent 

- 6 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 6 grups de 1ª Divisió (grups del 1 al 6) 

- 2 ascensos dels millors 2n classificats dels 6 grups de 1ª Divisió (grups del 1 al 6) 

Grup 1 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Fundació E. Atlètic Vilafranca “A” Pª Barcelonista Anguera “A” 

   

Grup 3 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Fundació Esportiva Grama “A” CD Sant Gabriel “B” 

 CE Vilassar Dalt “A” 

Grup 5 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Parets “A” FC Joanenc “A” 

CE Mercantil “C”  

 

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

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup, i els 

dos pitjors 8é classificat. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Aleví Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 11 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 110 equips: 

- 88 equips que participaven als grups 1é al 6é de la 1ª Divisió 

- 18 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 18) 

- 4 ascensos dels quatre millors 2n classificats dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 18) 

Grup 1 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 2 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Cf Igualada “D” Fundació UE Cornellà “E” 

Grup 3 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 4 Primera Divisió Temp. 2019/20 

FC At. Sant Just “B” CF Escola F. Gavà “F” 

Grup 5 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 6 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Fundació UE Cornellà “D” UD Cirera “A” 

Grup 7 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Primera Divisió Temp. 2019/20 

FC Aqua Hotel “B” C. Gimnàstic Manresa “E” 

Grup 9 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 10 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Olímpic la Garriga “A” CE Escola Futbol Mataró “D” 

Oar Vic “B”  

Grup 11 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 12 Primera Divisió Temp. 2019/20 

C. Gimnàstic Manresa “D”  FC Fundació Terrassa 1906 “C” 

Grup 13 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 14 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Sabadell FC “D” CE Sabadell FC “C” 

UE Rubi  “B”  

Grup 15 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 16 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Unificación Llefià “A” Fundació Esportiva Grama “D” 

Pª Barcelonista Anguera “D”  

Grup 17 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 18 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CE Europa “B” Club Esportiu Congrés “A” 

 CD Sant Gabriel “D” 



 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 6 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els onze 1r classificats de cada grup i el millor segon classificat de tots els grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 33 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 330 equips: 

- 266 equips que participaven als grups 1é al 6é de la 1ª Divisió 

- 59 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 59) 

- 5 ascensos dels cinc millors 2n classificats dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 59) 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 17 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 33 primers classificats de cada grup i el millor segon classificat de tots els grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Aleví Tercera  Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – Aproximadament 90 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran 

aproximadament uns 900 equips: 

Ascendeixen a la Segona Divisió per la temporada 2021/22 els 45 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 90 primers classificats de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Girona) 

 

Aleví Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Girona. Hi participaran un total de 40 equips: 

- 32 equips que participaven al grup 5 i 6 de la Preferent 

- 4 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 2 grups de 1ª Divisió (grups 10 al 13) 

- 4 ascensos dels millors 2n classificats dels 2 grups de 1ª Divisió (grups 10 al 13) 
 

Grup 10 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 11 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Lloret “A” EF Bosc de Tosca “B” 

EF Arbucienca “A” FEC Vall del Ter “A” 

Grup 12 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 13 Primera Divisió Temp. 2019/20 

AE Roses “B” CF Sarrià de Ter “A” 

CE Cristinenc “A” CF Palafrugell “A” 

 

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

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Aleví Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 6 grups de 10 equips a la província de Girona. Hi participaran un total de 60 equips: 

- 56 equips que participaven als grups 10é al 13é de la 1ª Divisió de Girona 

- 13 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 13 grups de 2ª Divisió de Girona (grups del 27 al 39) 

- 1 ascensos del millor 2n classificats dels 13 grups de 2ª Divisió de Girona (grups del 27 al 39) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 3 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels sis grups i el dos millors segons classificats de tots els grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 20 grups aproximadament de 10 equips a la província de Girona. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 10 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 20 primers classificats de cada grup. 

 

 

 

 

 



 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Lleida) 

 

Aleví Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a la província de Lleida. Hi participaran un total de 20 equips: 

- 16 equips que participaven al grup 3 de la Preferent de Lleida 

- 2 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 2 grups de 1ª Divisió de Lleida (grups 7 i 8) 

- 2 ascensos dels 2n classificats dels 2 grups de 1ª Divisió de Lleida (grups 7 i 8) 
 

Grup 7 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 8 Primera Divisió Temp. 2019/20 

Escola Futbol Base Guissona “A” UE Club de Futbol Alpicat “A” 

CE Escola la Noguera “A” Club Esp. Linyola “A” 

 

Cada club podrà tenir un màxim de un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Aleví Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 9 equips a la província de Lleida. Hi participaran un total de 36 equips: 

- 28 equips que participaven als grups 7é i 8é de la 1ª Divisió de Lleida 

- 5 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 5 grups de 2ª Divisió (grups del 22 al 26) 

- 3 ascensos dels tres millors 2n classificats dels 5 grups de 2ª Divisió (grups del 22 al 26) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels quatre grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é classificat de cada grup i els dos 

pitjors 8é de tots els grups. 

 

Aleví Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 8 grups aproximadament de 10 equips a la província de Lleida. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 4 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 8 primers classificats de cada grup. 

 

 

 

 

 

 



 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Tarragona) 

 

Aleví Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a la província de Tarragona. Hi participaran un total de 20 equips: 

- 16 equips que participaven al grup 4 de la Preferent de Tarragona 

- 2 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 2 grups de 1ª Divisió de Tarragona (grups 14 i 15) 

- 1 ascens del millor 2n classificats dels 2 grups de 1ª Divisió de Tarragona (grups 14 i 15) 

- 1 ascens del 1r classificat de l’únic grup de Terres de l’Ebre (grup 9) 
 

Grup 14 Primera Divisió Temp. 2019/20 Grup 15 Primera Divisió Temp. 2019/20 

FC La Selva del Camps “A” CD Morell “A” 

Falset Esp. “A”  

Grup 9 Primera Divisió Temp. 2019/20 

CF Terres de l’Ebre “A” 

 

 

Cada club podrà tenir un màxim de un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup i el 

pitjor 8é classificat de tots els grups. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Aleví Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Tarragona. Hi participaran un total de 36 equips: 

- 29 equips que participaven als grups 14é i 15é de la 1ª Divisió de Tarragona 

- 8 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 8 grups de 2ª Divisió (grups del 40 al 47) 

- 3 ascensos dels tres millors 2n classificats dels 8 grups de 2ª Divisió (grups del 40 al 47) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels quatre grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 12 grups aproximadament de 10 equips a la província de Tarragona. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 6 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 12 primers classificats de cada grup. 

 

 

 

 



 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

 

Aleví Primera Divisió (Grups de fins a 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 9 equips a Terres de l’Ebre. Hi participaran un total de 18 equips: 

- 13 equips que participaven als grups 7é i 8é de la 1ª Divisió de Terres de l’Ebre 

- 3 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 3 grups de 2ª Divisió (grups del 19 al 21) 

- 2 ascensos dels 2n classificats de cada un dels 3 grups de 2ª Divisió (grups del 19 al 21) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el  campió de l’eliminatòria de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels dos grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é classificat de cada grup i el pitjor 8é 

de tots els grups. 

 

Aleví Segona Divisió (Grups de fins a 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 9 equips a Terres de l’Ebre. Hi participaran un total de 18 equips: 

- La lliga de 2a divisió tindrà dos grups de 9 equips que el formaran els 18 equips millor classificats del 

total dels grups de la temporada 2019/20 (excloent els que pugen a primera divisió).  

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2021/22 el  campió de l’eliminatòria de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels dos grups. 

Descendeixen a la categoria 3ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é classificat de cada grup i el pitjor 8é 

de tots els grups. 

 

Aleví Tercera Divisió (Grups de fins a 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a Terres de l’Ebre. Hi participaran aproximadament uns 20 equips: 

- La lliga de 3a divisió estarà formada pels equips restants amb tants grups com siguin necessaris en 

funció dels equips que s’inscriguin.  

Ascendeixen a la Segona divisió per la temporada 2021/22 el  campió de l’eliminatòria de promoció que 

efectuaran els  1r classificats de tots els grups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ TEMPORADA 2020/21 

 

Benjamí Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 40 equips: 

- 32 equips que participaven al grup 1 i 2 de la Preferent 

- 6 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 6 grups de 1ª Divisió (grups del 1r al 3r i 6é al 8é) 

- 2 ascensos dels millors 2n classificats dels 6 grups de 1ª Divisió (grups del 1r al 3r i  6é al 8é) 

 

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

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup, i els 

dos pitjors 8é classificat. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Benjamí Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 11 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 110 equips: 

- 88 equips que participaven als grups 1r al 3r i el 6é al 8é de la 1ª Divisió 

- 18 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 18) 

- 4 ascensos dels quatre millors 2n classificats dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 18) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 6 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els onze 1r classificats de cada grup i el millor segon classificat de tots els grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Benjamí Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 31 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran un total de 310 equips: 

- 266 equips que participaven als grups 1é al 18é de la 1ª Divisió 

- 41 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 41) 

- 3 ascensos dels cinc millors 2n classificats dels 18 grups de 2ª Divisió (grups del 1 al 41) 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 16 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 31 primers classificats de cada grup i el millor segon classificat de tots els grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup. 

 

Benjamí Tercera  Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – Aproximadament 62 grups de 10 equips a la província de Barcelona. Hi participaran 

aproximadament uns 620 equips: 

Ascendeixen a la Segona Divisió per la temporada 2021/22 els 31 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 62 primers classificats de cada grup. 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Girona) 

 

Benjamí Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Girona. Hi participaran un total de 40 equips: 

- 32 equips que participaven al grup 6 i 7 de la Preferent 

- 8 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 2 grups de 1ª Divisió (grups 17é al 24é) 

 

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

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é al 10é classificat de cada grup i els 

dos pitjors 8é classificats de cada grup. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Benjamí Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 12 grups de 10 equips a la província de Girona. Hi participaran aproximadament un total 

de 120 equips: 

- 120 equips que participaven als grups 17é al 24é de la 1ª Divisió de Girona 

- Equips de nova inscripció. 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 6 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels dotze grups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Lleida) 

 

Benjamí Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a la província de Lleida. Hi participaran un total de 20 equips: 

- 16 equips que participaven al grup 3 de la Preferent de Lleida 

- 4 ascensos dels millors 1r classificats de cada un dels 6 grups de 1ª Divisió de Lleida (grups 9é al 14é) 
 

Cada club podrà tenir un màxim de un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup i el 

pitjor 8é de tots els grups. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Benjamí Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 10 grups de 10 equips a la província de Lleida. Hi participaran aproximadament un total de 

100 equips: 

- 92 equips que participaven als grups 9é al 14é de la 1ª Divisió de Lleida 

- Altres equips de nova inscripció. 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 3 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels deu grups i el dos millors segons classificats de tots els clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Tarragona) 

 

Benjamí Preferent (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a la província de Tarragona. Hi participaran un total de 20 equips: 

- 16 equips que participaven al grup 5 de la Preferent de Tarragona 

- 2 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 2 grups de 1ª Divisió de Tarragona (grups 4 i 5) 

- 2 ascens del 1r classificat de l’únic grup de Terres de l’Ebre (grup 15 i 16) 

 

Cada club podrà tenir un màxim de un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria 1ª Divisió per a la temporada 2021/22 el 9é i 10é classificat de cada grup i el 

pitjor 8é classificat. 

Classifiquen per la Fase Final del Campionat de Catalunya el 1r de cada grup. 

 

Benjamí Primera Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 4 grups de 10 equips a la província de Tarragona. Hi participaran un total de 40 equips: 

- 30 equips que participaven als grups 4t i 5é de la 1ª Divisió de Tarragona 

- 8 ascensos dels 1r classificats de cada un dels 8 grups de 2ª Divisió (grups del 19 al 25) 

- 2 ascensos dels dos millors 2n classificats dels 8 grups de 2ª Divisió (grups del 19 al 25) 

 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 els 2 campions de les eliminatòries de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels quatre grups. 

Descendeixen a la categoria 2ª Divisió per a la temporada 2021/22 del 8é al 10é classificat de cada grup. 

 

Benjamí Segona Divisió (Grups de 10 equips) 

Sistema de Lliga – 10 grups aproximadament de 10 equips a la província de Tarragona. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2021/22 els 5 campions de les eliminatòries de promoció 

que efectuaran els 10 primers classificats de cada grup. 

 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2020/21 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

 

Benjamí Primera Divisió (Grups de fins a 10 equips) 

Sistema de Lliga – 2 grups de 10 equips a Terres de l’Ebre. Hi participaran un total de 20 equips: 

- 20 equips que participaven als grups 15é i 16é de la 1ª Divisió de Terres de l’Ebre 

- Equips de nova creació.  

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2021/22 el  campió de l’eliminatòria de promoció que 

efectuaran els  1r classificats dels d 



DESENVOLUPAMENT PLA DE COMPETICIONS FUTBOL FEMENÍ  
 
 
• TERRITORIAL FEMENÍ  
 
PREFERENT FEMENÍ  
 
Fase única:  
 
2 grups de lliga de 9 equips (Total 18 equips) 
 
15 equips participants al grup únic de Preferent 
2 ascensos dels campions del grup 1 i grup 2 de la Primera Divisió femenina 
1 ascens del millor segon classificat del grup 1 i grup 2 de la Primera Divisió femenina.  
  
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la preferent territorial a la segona divisió nacional el campió de grup, o el que s’estableixi a les 
normes reguladores de la R.F.E.F.  
 
Descendiran de la preferent territorial a la primera divisió els classificats en els llocs 8è i 9è.  
 
 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ  
 
Fase única:  
 
4 grups de Lliga de 9 equips (Total 36 equips) 
 
29 equips participants al grup 1 i 2 de la Primera divisió femení.  
5 ascensos dels campions dels 5 grups de la Segona Divisió femenina 
2 ascens dels dos millors segons classificat dels 5 grups de la Segona divisió femenina  
 
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la primera divisió a la preferent territorial els 2 campions de les promocions que disputaran 
els 1r classificats de cada grup.  
 
Descendiran de la primera divisió a la segona divisió el 8è i 9è de cada grup.  
 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ  
 
Fase única:  
 
8 grups de Lliga aproximadament de caràcter interterritorial de un màxim de 10 equips per grup. 
 
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la segona divisió a la primera divisió els 4 campions de les promocions que disputaran els vuit 
1r classificats de cada grup.   
 
Nota Important:  
S’haurà de tenir en compte el nombre de descensos de categoria nacional ja que, cas que no quedin 
compensats amb ascensos de territorial, es produirien descensos “no compensats”, la qual cosa provocaria 
el descens de l’equip en posició immediatament anterior als que disposa el present pla de competicions per 
al descens directes. 
 



FEMENÍ AMATEUR FUTBOL 7  
 
Primera fase:  
Lliga per proximitat geogràfica  
Quatre grups  
 
Segona fase:  
Lliga per ordre de classificació  
Quatre grups  
 
 
• FUTBOL BASE FEMENÍ  
 
PREFERENT FEMENÍ JUVENIL  
 
Primera fase:  
 
2 grups de lliga de 9 equips (Total 18 equips) 
 
14 equips participants al grup únic de Preferent 
2 ascensos dels campions del grup 1 i grup 2 de la Primera Femení Juvenil. 
2 ascensos dels segons classificat del grup 1 i grup 2 de la Primera Femení Juvenil.  
  
Segona Fase:  
 
Fase Final Campionat Catalunya  
Hi participen els 4 primers classificats, els quals disputaran semifinals i final en una única seu.  
 
Efectes classificatoris: 
 
Descendiran de Preferent Femení Juvenil a Primera Femení Juvenil el 8è i 9è classificat.  
 
 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL  
 
Fase única:  
 
4 grups de Lliga de 9 equips (Total 36 equips) de caràcter interterritorial. 
 
24 equips participants al grup 1 i 2 de la Primera divisió femení.  
6 ascensos dels campions dels 6 grups de la Segona Femení Juvenil 
6 ascens dels segons classificats dels 6 grups de la Segona Femení Juvenil 
 
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de Primera Femení Juvenil a Preferent Femení Juvenil els 2 campions de les promocions que 
disputaran el 1r classificat de cada grup.  
 
Descendiran de Primera Femení Juvenil a Segona Femení Juvenil el 9è classificat i tots els 8é que siguin 
necessaris per fer pujar a tots els campions de les promocions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL 
 
Fase única:  
 
9 grups de Lliga aproximadament de caràcter interterritorial de un màxim de 10 equips per grup. 
 
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la segona divisió a la primera divisió els 5 campions de les promocions que disputaran els nou 
1r classificats de cada grup i el millor segon classificat de tots els grups.   
 
 
FEMENÍ CADET  
 
Primera Fase:  
 
Lliga 4 grups de 10 equips de caràcter interterritorial.  
 
Segona Fase:  
 
Fase Final Campionat Catalunya que hi participen el campió de cada grup. 
 
 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL  
 
Primera Fase:  
Lliga 3 grups de 10 equips i un de 11 equips, de caràcter interterritorial.  
 
 
31 equips participants al grup únic de Preferent 
10 ascensos dels campions dels 10 grups 1 de la Segona divisió Femení infantil. 
 
 
Segona Fase:  
Fase Final campionat de Catalunya que hi participen el campió de cada grup. 
 
Efectes classificatoris: 
 
Descendiran de la Primera divisió Femení Infantil a la Segona divisió Femení Infantil el 9è i 10è classificat de 
cada grup.  
 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL  
 
Fase Única:  
 
Lliga de grups de 10 equips de caràcter interterritorial. Aproximadament es podrien fer: 
10 grups de les província de Barcelona-Tarragona.  
4 grups de la província de Girona.  
2 grup de la província de Lleida.  
  
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la Segona divisió Femení Infantil a la Primera divisió Femení Infantil els campions de les 
promocions que disputaran els 1r classificats de cada grup.  
 
 



 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ  
 
Primera Fase:  
 
2 grups de lliga de 9 equips de caràcter interterritorial (Total 18 equips) 
 
14 equips participants del grup 1 de Primera Divisió Femení Aleví.   
4 ascensos dels campions del grup 1 al grup 4 de la Segona Divisió Femení Aleví.   
 
2 grups de lliga de 9 equips a la província de Girona (Total 18 equips) 
 
18 equips participants del grup 2 de Primera Divisió Femení Aleví.   
 
Segona Fase:  
Fase Final campionat de Catalunya es classifiquen el primer dels grups interterritorial 
 
Efectes classificatoris: 
 
Descendirà de la Primera divisió Femení Aleví a la Segona divisió Femení Aleví els classificats en 8é i 9é.  
 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ  
 
Fase Única:  
 
Lliga 6 grups de 10 equips de caràcter interterritorial 
 
Efectes classificatoris: 
 
Ascendiran de la de la Segona divisió Femení Aleví a la Primera divisió Femení Aleví com a màxim dos equips 
que surtin de les promocions dels 1r classificats de cada grup.  
 
 
FEMENÍ BENJAMÍ  
 
Fase Única:  
 
Lliga de 4 grups de 10 equips de caràcter interterritorial.  
No hi ha ascensos ni descensos.  
* * * * * * * * * 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS TEMPORADA 2021/22 

 

PRIMERA CATALANA 

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La conformaran 54 equips, dividits en tres grups de divuit equips. 

 

Ascendiran a Tercera Divisió Nacional tres equips, que seran els campions de cada un dels tres grups. 

Descendiran a Segona Catalana els classificats en 16è, 17è i 18è lloc de cada grup.  

Els campions de cada grup es disputaran, a partit únic, el títol de Campió de Catalunya d’Amateur. 

 

SEGONA CATALANA 

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La conformaran 108 equips, distribuïts en sis grups de divuit equips. 

- 3 grups a la província de Barcelona 

- 1 grup a la província de Girona 

- 1 grup a la província de Lleida 

- 1 grup a la província de Tarragona 

 

Ascendiran a Primera Catalana els campions de cada un dels sis grups i els tres equips guanyadors de les 

eliminatòries d’ascens que jugaran, a doble partit, els subcampions de cada grup, amb un sorteig previ per 

establir els aparellaments i l’ordre dels partits (nou equips en total).  

Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva distribució geogràfica provincial, els següents equips:  

Barcelona (tres grups): Els dos equips classificats al lloc 14è amb pitjor puntuació, més els classificats en els 

llocs 15è, 16è, 17è i 18è de cada grup (total catorze equips).  

Girona (un grup): Els classificats en els llocs 15è, 16è, 17è i 18è (total quatre equips).  

Lleida (un grup): Els classificats en els llocs 17è i 18è (total dos equips).  

Tarragona (un grup): Els classificats en els llocs 15è, 16è, 17è i 18è (total quatre equips).  

 

Es recorda als clubs participants que cal tenir present allò que és previst a l’apartat “Descensos de Primera 

Catalana” d’aquest Pla de Competicions, tota vegada que es podria produir un nombre superior de 

descensos a determinada o determinades províncies, dels inicialment establert, anomenats “descensos no 

compensats”. 

 

 

 



 

TERCERA CATALANA  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La conformaran 306 equips, dividits en disset grups de divuit equips, tenint en compte la següent distribució: 

- 9 grups a la província de Barcelona 

- 3 grups a la província de Girona 

- 2 grups a la província de Lleida 

- 2 grups a la província de Tarragona 

- 1 grup a les Terres de l’Ebre (de 10 equips) 

 

Barcelona (nou grups)  

• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup, el subcampió amb la millor classificació, i els 

quatre guanyadors de les eliminatòries d’ascens que jugaran a doble partit els vuit subcampions restants, 

amb un sorteig previ per determinar els aparellaments i l’ordre dels partits (total catorze equips).  

• Descendiran a Quarta Catalana els set pitjors classificats en 16è lloc , i els classificats en 17è i 18è llocs de 

cada grup (total vint-i-cinc equips).  

 

Girona (tres grups)  

• Ascendiran a Segona Catalana els campions, el subcampió amb la millor classificació i el guanyador d’una 

eliminatòria que disputaran, a doble partit, els dos subcampions restants, previ sorteig per a determinar 

l’ordre dels partits (total cinc equips).  

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en els llocs 17è i 18è de cada grup i el 16è pitjor classificat 

dels tres grups (total 7 equips). 

 

Lleida (dos grups)  

• Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada grup i el guanyador de l’eliminatòria que disputaran, 

a doble partit, els dos subcampions, previ sorteig per a determinar l’ordre dels partits (total tres equips). 

 • Descendiran a Quarta Catalana els classificats en el 18è lloc de cada grup (total dos equips).  

 

Tarragona (dos grups) 

 • Dels tres grups de Tercera Catalana dels equips de la província de Tarragona (dos del Camp de Tarragona i 

un de les Terres de l’Ebre), ascendiran a Segona Catalana els tres campions de grups, el subcampió amb la 

millor classificació i el guanyador d’una eliminatòria que disputaran, a doble partit, els dos subcampions 

restants, previ sorteig per a determinar l’ordre dels partits (total cinc equips entre els tres grups de Tercera 

Catalana de la província de Tarragona).  

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en 18è lloc de cada grup (total dos equips).  

 

 

 

 



 

Terres de l’Ebre (un grup)  

• Dels tres grups de Tercera Catalana dels equips de la província de Tarragona (dos del Camp de Tarragona i 

un de les Terres de l’Ebre), ascendiran a Segona Catalana els tres campions de grups, el subcampió amb la 

millor classificació i el guanyador d’una eliminatòria que disputaran, a doble partit, els dos subcampions 

restants, previ sorteig per a determinar l’ordre dels partits (total cinc equips entre els tres grups de Tercera 

Catalana de la província de Tarragona). 

 • Descendiran a Quarta Catalana els classificats en 17è i 18è llocs 

 

QUARTA CATALANA (Previsió 23 equips) 

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

 

Barcelona (previsió de setze grups)  

• Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup, el dos subcampions amb la millor puntuació, i 

els set subcampions guanyadors d’una eliminatòria d’ascens que disputaran els catorze subcampions, amb 

sorteig previ per establir els aparellaments i l’ordre dels partits (total vint-i-cinc equips). 

 

Girona (previsió de quatre grups)  

• Ascendiran a Tercera Catalana els campions i subcampions de cada grup (total 8 equips).  

 

Lleida (previsió d’un grup)  

• Ascendiran a Tercera Catalana els classificats en 1a, 2a i 3a posició (total tres equips).  

 

Tarragona (previsió d’un grup)  

• Ascendiran a Tercera Catalana el campió i subcampió (total dos equips).  

 

Terres de l’Ebre (previsió d’un grup)  

• Ascendiran a Tercera Catalana els dos primers classificats (total dos equips).  

 

El nombre de subcampions, l’ascens dels quals es determina en el present Pla de Competicions en relació 

amb la Quarta Catalana, es basa en la previsió del nombre de grups esmentada a cada territorial. La variació 

d’aquesta previsió comportarà la variació d’aquest nombre, en més o en menys, depenent del nombre final 

de grups que es formin. 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL TEMPORADA 2021/22 

 

Juvenil Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Preferent és reestructurarà i estarà formada per 5 grups de 16 equips (total 80 equips), de 

caràcter interterritorial. Els 5 grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup, 

i el pitjor classificat en la 13é posició. 

 

Juvenil Primera Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 10 grups de 16 equips a la província de Barcelona. Els 10 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. Reducció de 5 grups respecta la temporada anterior. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 160 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 26 grups de 16 equips, a la província de 

Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Girona) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 3 grups de 16 equips, a la província de Girona. Els 3 grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 48 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 16 equips, a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Lleida) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Lleida.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup.  

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 2 grups de 16 equips, a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Tarragona) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Tarragona.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 3 grups de 16 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Juvenil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grup de 14 equips a Terres de l’Ebre.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran uns 32 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de la promoció que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET TEMPORADA 2021/22 

 

Cadet Divisió d’Honor 

Temporada 2021/22 (Grup de 18 equips) 

La categoria de Divisió d’Honor és reestructurarà i estarà formada per 1 grup de 18 equips, de caràcter 

interterritorial.  

Cada club podrà tenir un màxim d’un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria de Preferent per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els 4 primers classificats. 

 

Cadet Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Preferent és reestructurarà i estarà formada per 5 grups de 16 equips (total 80 equips), de 

caràcter interterritorial. Els 5 grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup, 

i el pitjor classificat en la 13é posició. 

 

Cadet Primera Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 12 grups de 16 equips a la província de Barcelona. Els 12 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. Reducció de 8 grups respecta la temporada anterior. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 192 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 31 grups de 16 equips, a la província de 

Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Girona) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 3 grups de 16 equips, a la província de Girona. Els 3 grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 48 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 7 grups de 16 equips, a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Lleida) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Lleida.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup.  

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 3 grups de 16 equips, a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Tarragona) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Tarragona.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 4 grups de 16 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Cadet Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grup de 14 equips a Terres de l’Ebre.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran uns 32 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de la promoció que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL TEMPORADA 2021/22 

 

Infantil Divisió d’Honor 

Temporada 2021/22 (Grup de 18 equips) 

La categoria de Divisió d’Honor és reestructurarà i estarà formada per 1 grup de 18 equips, de caràcter 

interterritorial.  

Cada club podrà tenir un màxim d’un equip a la categoria. 

Descendeixen a la categoria de Preferent per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els 4 primers classificats. 

 

Infantil Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Preferent és reestructurarà i estarà formada per 5 grups de 16 equips (total 80 equips), de 

caràcter interterritorial. Els 5 grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 1ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup, 

i el pitjor classificat en la 13é posició. 

 

Infantil Primera Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 12 grups de 16 equips a la província de Barcelona. Els 12 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. Reducció de 8 grups respecta la temporada anterior. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 192 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 39 grups de 16 equips, a la província de 

Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Girona) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 3 grups de 16 equips, a la província de Girona. Els 3 grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 48 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat de cada grup. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Retorn a grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 8 grups de 16 equips, a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Lleida) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Lleida.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup.  

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 4 grups de 16 equips, a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Tarragona) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 16 equips a la província de Tarragona.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat de cada grup. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 16 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup.  

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Infantil Primera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 14 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grup de 14 equips a Terres de l’Ebre.  

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran uns 14 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió del grup. 

Descendeixen a la Segona divisió per la temporada 2022/23 del 12é al 14é.   

 

Infantil Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 14 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada per grups de 14 equips, a Terres de l’Ebre. Els grups es dividiran 

per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ TEMPORADA 2021/22 

 

Aleví Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 2 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Aleví Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 6 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 6 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 108 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Aleví  Segona Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona Divisió estarà formada per 18 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 18 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 324 equips. 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 3ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Aleví Tercera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Tercera divisió estarà formada aproximadament per 50 grups de 18 equips, a la província de 

Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Segona divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Girona) 

Aleví Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Girona. Els 2 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Aleví Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 4 grups de 18 equips a la província de Girona. Els 4 grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 72 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 11 grups de 18 equips, a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Lleida) 

Aleví Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 1 grups de 18 equips a la província de Lleida.  

Cada club podrà tenir només un equip a la categoria. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 18 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Aleví Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Lleida. Els 2 grups 

es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 18 equips, a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Tarragona) 

Aleví Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 1 grups de 18 equips a la província de Tarragona.  

Cada club podrà tenir només un equip a la categoria. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 18 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Aleví Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Tarragona. Els 2 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 18 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Aleví Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 1 grups de 16 equips a Terres de l’Ebre. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió del grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 16é classificat del grup. 

 

Aleví  Segona Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Segona Divisió estarà formada per 1 grups de 16 equips a Terres de l’Ebre. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 16 equips. 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2022/23 el campió del grup. 

Descendeixen a la categoria de 3ª divisió per a la temporada 2022/23 del 13é al 16é classificat del grup. 

 

Aleví Tercera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 14 equips) 

La categoria de Tercera divisió estarà formada 2 grups de 14 equips, a Terres de l’Ebre. Els grups es dividiran 

per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Segona divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ TEMPORADA 2021/22 

 

Benjamí Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 2 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Benjamí Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 6 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 6 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 108 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Benjamí  Segona Divisió.  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona Divisió estarà formada per 18 grups de 18 equips a la província de Barcelona. Els 18 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 324 equips. 

Ascendeixen a la Primera Divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 3ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Benjamí Tercera Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Tercera divisió estarà formada aproximadament per 34 grups de 18 equips, a la província de 

Barcelona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Segona divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Girona) 

Benjamí Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Girona. Els 2 grups es 

dividiran per proximitat geogràfica. 

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

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Benjamí Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada aproximadament per 7 grups de 18 equips a la província de 

Girona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup fins un màxim de 6. 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Lleida) 

Benjamí Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 1 grup de 18 equips a la província de Lleida.  

Cada club podrà tenir només un equip a la categoria. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 18 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Benjamí Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada aproximdament per 5 grups de 18 equips a la província de 

Lleida. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el tres millors primers. 

 

 

 

 

 



Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Tarragona) 

Benjamí Preferent 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Preferent estarà formada per 1 grups de 18 equips a la província de Tarragona.  

Cada club podrà tenir només un equip a la categoria. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 18 equips. 

Descendeixen a la categoria de 1ª Divisió per a la temporada 2022/23 del 15é al 18é classificat de cada grup. 

Classificaran per la Copa Catalunya els campió de cada grup.  

 

Benjamí Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grups de 18 equips a la província de Tarragona. Els 2 

grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 36 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

Descendeixen a la categoria de 2ª divisió per a la temporada 2022/23 del 14é al 18é classificat de cada grup. 

 

Benjamí Segona Divisió  

 

Temporada 2021/22 (Grups de 18 equips) 

La categoria de Segona divisió estarà formada aproximadament per 5 grups de 18 equips, a la província de 

Tarragona. Els grups es dividiran per proximitat geogràfica. 

Ascendeixen a la Primera divisió per la temporada 2022/23 el campió de cada grup. 

 

 

Pla de Competició Futbol Base – Temporada 2021/22 (Delegació de Terres de l’Ebre) 

Benjamí Primera Divisió 

Temporada 2021/22 (Grups de 16 equips) 

La categoria de Primera Divisió estarà formada per 2 grups d’un màxim de 16 equips a Terres de l’Ebre. 

Els equips participants en la temporada 2021/22 seran 32 equips. 

Ascendeixen a la Preferent per la temporada 2022/23 el campió de la promoció que disputaran els campions 

dels grups. 

 

 

 


