POSICIONAMENT UE OLOT 2022
Posicionament per una competició més justa que
respecti les arrels dels clubs i la formació de jugadors.

 L’IVA d’entrades i abonaments a l’esport no professional és el
10%. Necessitem que la FCF ho difongui per abaratir el cost dels
usuaris de carnets de soci de club i els compradors d’entrades a
partits.
 Demanem que el repartiment de drets audiovisuals arribi al:


Futbol base



Futbol no professional tant femení com masculí.

Per tant, volem que la RFEF sol·liciti al CSD la revisió del decret de
5/2015. Amb aquesta finalitat proposem que el % a destinar al
futbol no professional sigui del 6% en comptes del 2,5%.
o

2 punts pel futbol de Base

o

2 punts pel futbol no professional de categories regionals

o

1 punt per les categories nacionals

o

1 punt per la professionalització (seguretat social)

 Demanem que el CSD informi a l'inici de cada temporada la
política de repartiment que executarà en les partides que
administra.
 Cal regular progressivament la forma corporativa dels clubs
REFF ( 1ª, 2ª, 3ª ) com a SLD per simplificar la transparència i bona
administració.
 Demanem que les competicions estatals tinguin un reglament
econòmic que inclogui:
o

Impedir competir als clubs que no compleixin amb el
pagament de deutes de forma reiterada.

o

Excloure de la venda de la “unitat de negoci” els drets
federatius.

o

Ascensos exclusius en competició, no comprant drets.

 La RFEF ha de demanar a FIFA regular la multi propietat de clubs.
 FCF ha de lluitar davant la RFEF pels drets de 175 mil
llicències que té.

Aquesta lluita comença defensant als equips

que juguen al grup V de 3ªdivisió:


És el grup que tindrà més descensos compensats i és
absolutament injust perquè representa 175 mil llicències.



Demanem zero descensos compensats al grup català i
que vagi creixent fins a tenir dos grups com a mínim.

*Un grup amb 13 mil llicències no pot tenir les mateixes

recompenses que un grup que en té 175 mil i que, a més, no
tindrà descensos compensat. Tenir els mateixos drets encareix
tot el futbol de la FCF fins a 15 vegades vs el grup amb menys
llicències.


Demanem revertir el play off centralitzat.

*Són taquilles que perden els clubs que es classifiquen. I són
partits que no es poden perdre les seves aficions.
Els playoff previ s'han de jugar als nostres camps, que per això
els tenim, els cuidem i paguem.
 El play off final també, amb anada i tornada.


La temporada següent els play off s'han de jugar entre
diferents grups, i que pugin els millors!

S’han de revisar tots els plans de competició de la FCF.

El pla de la 2ª Catalana és injust i nefast.

