TEMPORADA 2017/2018
CIRCULAR NÚM. 33
PARTITS AMISTOSOS I TORNEJOS INTERNACIONALS
Pel vostre coneixement, us fem partícips de les novetats relatives al pagament de quotes
de partits i tornejos amistosos internacionals i la seva autorització.
Tal i com estableixen els articles 243 i 244 del Reglamento General de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF), l’esmentada RFEF és competent per autoritzar la celebració a
Espanya de partits i/o competicions on hi participin clubs adscrits a altres federacions
d’àmbit autonòmic i també els considerats internacionals per la participació d’equips i clubs
estrangers.
En aquest darrer cas i sent l’RFEF competent en aquestes facultats, qualsevol partit o
torneig amistós internacional (és a dir, on hi participi com a mínim un club no afiliat a la
RFEF) requereix la prèvia i expressa autorització de la mateixa.
Aquesta autorització estableix una sèrie de quotes a pagar relatives a aquest concepte
(autorització) i que estan determinades segons les característiques i naturalesa del torneig
o partit amistós internacional. En data 18 de desembre, l’RFEF ha dictat una nova Circular
(núm. 26), per la que estableix les noves quotes a aplicar, en els següents casos:
A. Partits i tornejos organitzats per clubs adscrits a les següents categories o especialitats,
on hi participi com a mínim, un club no afiliat a l’RFEF:
CATEGORIA
Primera Divisió
Segona Divisió
Segona Divisió “B” i Tercera Divisió
Futbol Sala, Futbol Platja, Futbol Femení, categories
regionals i altres institucions afiliades a la RFEF o a les
Federacions d’àmbit autonòmic.

QUOTA
300€ per partit
200€ per partit
150€ per partit
100€ per partit i
300€ per torneig

B. Partits i tornejos on participi, com a mínim, una selecció nacional estrangera qualsevol
que sigui l’organitzador dels mateixos:
Seleccions Nacionals Absolutes Masculines
Seleccions Nacionals Absolutes Femenines
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4.500€ per partit
750€ per partit

C.
Altres partits i tornejos que incloguin a jugadors o 700€ per partit
membres no afiliats a la FIFA o membres provisionals
de les Confederacions
D.
Partits i tornejos organitzats per les altres institucions 300€ per partit
afiliades a la RFEF o a les Federacions d’àmbit
autonòmic

Per tant i com a conseqüència del que estableix l’RFEF, qualsevol partit o torneig amistós
internacional organitzat per un club afiliat a aquesta territorial, haurà de comunicar-lo
prèviament a la seva delegació per tal d’obtenir les autoritzacions pertinents. Afegir que
sense el consentiment de l’RFEF i de l’FCF, tampoc s’autoritzarà la designació arbitral.
Cal recordar que tots aquells partits o tornejos amistosos internacionals no oficialitzats (és
a dir, que no hagin estat comunicats per a aquest efecte), podran ser objecte de les
sancions previstes en les normatives de l’RFEF, FIFA i UEFA, siguin quins siguin els
agents implicats.
També us recordem el que disposa l’article 201 del Reglament General de l’FCF, en el
sentit que les persones que participin en partits que no compleixin amb els requisits
establerts a l’esmentat article quedaran fora de la cobertura de la Mutualitat de Futbolistes
Espanyols, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin incórrer els clubs amb
aquesta actuació.
La qual cosa es comunica pel coneixement general de tots els integrants de l’estructura
federativa.

Oriol Camacho i Martí
Secretari General
Barcelona, 22 de gener de 2018

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

