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L’FCF fa pública informació institucional, organitzativa i de planificació, econòmica, pressupostària i 
estadística per tal de donar acompliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Així mateix l'FCF dóna compliment a l'obligació de transparència continguda en l'article 5.2 del Reial Decret 
2/2018, pel qual es dicten determinades normes de desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 
mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de 
les competicions de futbol professional. 
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1) Informació institucional, organitzativa i de planificació. 

 

1.1.- Identificació de l’Entitat, constitució, número de registre i dades de 
contacte. 
1.2.- Normativa principal aplicable. 
1.3.- Objectiu, funcions i activitats de l’FCF. 
1.4.- Estructura organitzativa. Composició dels Òrgans de Govern i Direcció. 

1.4.1 Òrgans de l’FCF 
1.4.2 Òrgans de Govern i  composició. 

1.4.2.1 Assemblea General. 
1.4.2.2 Junta Directiva. 
1.4.2.3 Comissió Executiva. 

1.4.3 Òrgans d'Administració de Justícia Esportiva i Federativa, Òrgans 
Tècnics i de Règim Intern. 

1.4.3.1 Regulació 
1.4.3.2 Òrgans d’ Administració de Justícia Esportiva i Federativa. 
1.4.3.3 Òrgans Tècnics 
1.4.3.4 Òrgans Règim Intern 
1.4.3.5 Composició dels Òrgans d’ Administració de Justícia 
Esportiva i Federativa, Òrgans Tècnics i de Règim Intern. 

1.4.3.5.1 Òrgans d'Administració de Justícia Esportiva i 
Federativa. 
1.4.3.5.2 Òrgans Tècnics. 
1.4.3.5.3 Òrgans Règim Intern. 

1.4.4. Altres Comitès i Comissions 
1.4.4.1 Regulació. 
1.4.4.2 Comitè de Futbol Femení. 
1.4.4.3 Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 
1.4.4.4 Comissió de Mediació i Arbitratge. 
1.4.4.5 Comissió d’Auditoria i Control. 
1.4.4.6 Comissió Econòmica. 
1.4.4.7 Comissió de Bon Govern i Compliance. 
1.4.4.8 Comissió Reglamentària. 
1.4.4.9 Comissió Interterritorial. 

1.5.- Estructura del grup d’entitats i entitats vinculades. 
1.5.1 Entitats vinculades. 
1.5.2 Fundació Privada Catalana de Futbol. 
1.5.3 Mutualitat Catalana de Futbolistes. 
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1.5.4 Unifedesport Corredoria d’Assegurances S.A. 
1.6.- Inscripció de l’FCF al Registre de Grups d’Interès. 
 

2) Informació econòmica, pressupostària, patrimonial i estadística. 
 

2.1.- Pla d’Activitats – Informe de les activitats de la temporada.  
2.2.- Pla general d’actuació. 
2.3.- Informe econòmic i pressupostari. 

2.3.1.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2020 i pressupost 
2022 
2.3.2.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2019 i pressupost 
2021. 
2.3.3.- Informe econòmic i pressupostari exercici 2018 i pressupost 
2020. 
2.3.4.- Informe econòmic i pressupostari exercici 2017 i pressupost 
2019. 
2.3.5.- Pressupost aprovat per l’exercici 2022. 

2.4.- Informe patrimonial. 
2.5.- Retribucions de l’ Òrgan Executiu i de Govern. 
2.6.- Destinació quantitats rebudes de l’RFEF per a la contribució solidària pel 
desenvolupament del futbol aficionat. 
 

3) Gestió administrativa. 
 

3.1.- Relació de contractes subscrits entre l’FCF i les Administracions Públiques 
i òrgan responsable de l’Entitat en matèria de contractació. 
3.2.- Relació de convenis vigents entre l’FCF i les Administracions Públiques, 
les seves eventuals modificacions i informació sobre el seu compliment i 
execució. 
3.3.- Ajudes i subvencions públiques  atorgades a l’FCF per les Administracions 
Públiques. 
 

4) Normativa i altres disposicions de la Federació Catalana de Futbol. 
 

4.1.- Estatuts de la Federació Catalana de Futbol. 
4.2.- Reglament General de la Federació Catalana de Futbol. 
4.3.- Codi Ètic de l’FCF – Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 
4.4.- Codi Ètic i de Conducta de l’FCF. 
4.5.- Reglaments Comitè Tècnic d’Entrenadors, Comitè Tècnic d’Entrenadors 
Futbol Sala, Comitè d’Àrbitres, Comitè d’Àrbitres Futbol Sala. 
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4.6.- Circulars de l’FCF. 
4.7.- Sistema de Gestió de Compliance Penal – Portal Compliance. 
4.8.- Regles de Joc. 
4.9.- Documentació per a jugadors procedents de l’exterior. 
4.10.- Certificat negatiu delictes sexuals. 
 

5) Indicadors objectius per l'avaluació del compliment de les obligacions de 
transparència. 
 

5.1.- Informació sobre l’FCF. 
5.1.1 Informació sobre l’estructura organitzativa, els Ògans de Govern i 
Direcció, entitats vinculades i dades generals de l’FCF. 
5.1.2 Informació sobre el marc legal i Codi Ètic. 

5.2.- Relacions amb les associacions o clubs esportius, agrupacions esportives, 
seccions esportives, societats anònimes esportives i d’ altres entitats sense 
afany de lucre, que constitueixen l’FCF, i amb el públic en general. 

5.2.1.- Característiques de la pàgina web de l’FCF. 
5.2.2.- Informació i atenció a les entitats que constitueixen l’FCF, als 
empleats i al públic en general. 

5.3.- Transparència econòmica - financera, pressupostària, patrimonial i 
estadística. 
5.4.- Transparència gestió administrativa. 
 

 

 

 

 

 

1) Informació institucional, organitzativa i 
de planificació. 

 

1.1.- Identificació de l’Entitat, constitució, número de 
registre i dades de contacte. 

 
La Federació Catalana de Futbol, d'ara endavant també FCF, va ser constituïda 
en data 30 de novembre de 1900 i és una entitat esportiva privada, d'utilitat 
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pública i interès cívic i social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d'obrar per al compliment dels seus fins dins el territori de Catalunya, i està 
mancada d'ànim de lucre. 

 
Està inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 
per Resolució de data 15 de Novembre de 1984 amb el número 03981, 
figurant registrada en la Secció Tercera amb el número 44 de Federacions 
Esportives. 
ENLLAÇ 
 
El domicili social de l’FCF està situat a la ciutat de Barcelona, carrer Sicília, 93-
97, primer pis, codi postal 08013, i compta amb CIF Q-5855022-l, telèfon 
932652477 i correu electrònic info@fcf.cat. 
 
Es publica a la web de l’FCF, en l’ apartat “Federació – Institució – 
Delegacions”, la informació relativa a la adreça, telèfon, correu electrònic de 
contacte, horari habitual i horari d’estiu de la Seu Central i de totes dels 
Delegacions Territorials i Comarcals. 
ENLLAÇ 
 
L’ FCF compta amb un dossier institucional publicat que inclou els següents 
punts: (i) Què és l’FCF? (ii) L’FCF en xifres (iii) Àrees de l’FCF (iv) Activitats de 
l’FCF  (v) Patrocinadors 
ENLLAÇ – Dossier institucional de l’FCF  
 

1.2.- Normativa principal aplicable 
 

L'article 134.1.d) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d'esport, que inclou en tot 
cas "l'establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de 
les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica l'esport i de 
l'activitat física en l'àmbit de Catalunya ". A més, també se li reconeix la 
competència exclusiva en la "regulació en matèria de disciplina esportiva, 
competitiva i electoral de les entitats que promouen i organitzen la pràctica 
esportiva", d'acord amb la lletra e) de l'article 134.1 de l'Estatut. 
ENLLAÇ - DECRET 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya. 
 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/index.html?codiEntitat=48727&nomEntitat=FEDERACIO%20CATALANA%20DE%20FUTBOL
mailto:info@fcf.cat
https://www.fcf.cat/delegacions
https://www.fcf.cat/dossier
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2006/07/19/6
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2006/07/19/6
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2006/07/19/6
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L'article 17 de la Llei de l'Esport (Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, així 
com l'article 38 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya, estableixen que les federacions esportives catalanes són 
entitats privades d'interès públic i social dedicades a la promoció, gestió i 
coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l'àmbit de 
Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, 
agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que 
entre les seves finalitats socials inclouen el foment i pràctica de l'activitat física 
i esportiva i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o 
àrbitres o altres representants de persones físiques. Gaudeixen de 
personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus 
fins. 
 
L’Entitat es regeix per: 
 
▪ Els Estatuts de l’FCF inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya en data 4 de maig de 1995 i les seves successives 
modificacions, així com pel Reglament General de l’ FCF, Reglament del 
Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF, Reglament del Comitè Tècnic 
d’Entrenadors de Futbol Sala de l’FCF, Reglament del Comitè d’Àrbitres de 
l’FCF, Reglament del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala de l’FCF. 
ENLLAÇ - Estatuts 
ENLLAÇ – Reglament General 
ENLLAÇ - Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF 
ENLLAÇ - Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala de 
l’FCF 
ENLLAÇ - Reglament del Comitè d’Àrbitres de l’FCF 
ENLLAÇ - Reglament del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala de l’FCF 

▪ Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya.  
ENLLAÇ - Decret 58/2010 
 

▪ Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 
4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya. 
ENLLAÇ - Decret 55/2012 
 

▪ Decret 1740/2003, de 19 de desembre, de procediments relatius a 
Associacions d’Utilitat Pública. 
ENLLAÇ - Decret 1740/2003 
 

https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_10:12:16.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_10:32:13.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:45:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:46:55.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:46:55.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:47:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:47:41.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=522625&language=ca_ES&textWords=DECRET%2058/2010&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=608963&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-615
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▪ Decret 325/1998, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
Comptabilitat de Federacions Esportives catalanes, en tot allò que el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, no estableixi un criteri diferent, i que en aquest cas s’aplicarà 
aquest últim. 
ENLLAÇ - Decret 325/1998 
 

▪ Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’Entitats sense afany de 
lucre. 
ENLLAÇ - Llei 49/2002 
 

▪ Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de 
la llei de l’esport. 
ENLLAÇ - Decret Legislatiu 1/2000 
 

▪ Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 
ENLLAÇ - Llei 4/2008. 
 

▪ Els reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats per 
l’Assemblea General i altres òrgans competents. 
 

▪ Reglament (UE) número 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, 
de 2016.04.27, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en relació a 
al Tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació 
d'aquestes dades. 
ENLLAÇ 
 

▪ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals. 
ENLLAÇ 

 
▪ Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de 

comerç electrònic. 
ENLLAÇ 
 

▪ Llei 19/2014, de 29-12, Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern. 
ENLLAÇ 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=188611
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=224696&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490798
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=626751&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&mode=single
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▪ Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern. 
ENLLAÇ 
 

▪ Decret 171/2015, de 28-7, sobre el Registre de Grups d'Interès de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
ENLLAÇ 
 

▪ Resolució JUS / 2104/2015, de 21-9, per la qual s'aproven els models de 
formularis electrònics de Sol·licitud d'Inscripció / Esmenes de la Inscripció 
de Grups d'Interès. 
ENLLAÇ 
 

▪ Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de 
Grups d'Interès de Catalunya. 
ENLLAÇ 
 

▪ Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. 
ENLLAÇ 
 

▪ Les federacions esportives catalanes, igual que les agrupacions esportives, 
i els clubs i associacions esportives, amb domicili social a Catalunya, s'han 
d'inscriure en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya (on també s'adscriuen les seccions esportives d'entitats no 
esportives), d'acord amb el Decret 34/2010, de 9 de març, que regula 
l'expressat Registre. 
ENLLAÇ - Decret 34/2010 
 

Protocols COVID-19 per afiliats a l’FCF 
 

▪ Protocol FCF - Circular núm. 9 - Actualització del protocol a seguir en les 
competicions de l’FCF per a minimitzar el risc de contagi de covid-19.  

▪ Circular 16: Designació de Responsable de Compliment de Protocol per a 
minimitzar el risc de contagi de COVID-19.  

▪ Circular 23: Aplicació per a la comunicació de positius de COVID-19.  
▪ Circular 35: Actualització del protocol a seguir en les competicions per a 

minimitzar el risc de contagi de COVID-19.  
▪ Circular 43: Presència de públic a les instal·lacions esportives.  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699504
http://gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/dossier/RCDP_60/Normativa/resolucio_jus_2104_2105_models_rgi.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2017/02/14/1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/07/18/111
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=521246&language=ca_ES&action=fitxa
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▪ FAQs resum de les restriccions vigents a partir del 13 de juliol al sector 
esportiu per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya.  

▪ [RFEF] Circular 13 – “Protocolo de actuación para la vuelta de 
Competiciones Oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 
(Temporada 2021-2022)”. 

▪ [RFEF] Circular 21 – “Actualización del “Covid.19 Protocolo Reforzado de 
actuación para la vuelta de las competiciones” (Temporada 2021-2022). 

▪ Declaració responsable (PDF). 
▪ Declaració responsable (Word). 

ENLLAÇ – Protocols i documents COVID-19 
 
Normativa interna i compromisos destacats 

 
Sense perjudici dels Estatuts de l’FCF, Reglament General de l’ FCF, Reglament 
del Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF, Reglament del Comitè Tècnic 
d’Entrenadors de Futbol Sala de l’FCF, Reglament del Comitè d’Àrbitres de 
l’FCF, Reglament del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala de l’FCF, destaquen altra 
normativa interna: 

 
▪ Pla Estratègic 2020 – 2024 de l’FCF, aprovat per l’Assemblea General de 

l’FCF. 
ENLLAÇ – Pla Estratègic de l’FCF 
 

 
 

▪ Normativa i altres disposicions de l’FCF referida al punt 4 d’aquest informe 
de Transparència. 
 

▪ L'FCF es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i 
l'Agenda 2030. 

 
La Federació Catalana de Futbol engega un pla d'actuació, amb la voluntat de 
contribuir en la millora de la salut i el benestar, o la producció i consum 
responsable. 
 

https://www.fcf.cat/covid19
https://www.fcf.cat/pla-estrategic
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Ètica, compromís i responsabilitat. La Federació Catalana de Futbol s’adhereix 
al Pacte Mundial de les Nacions Unides compartint una gestió ètica basada en 
la contribució a la implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Per això, la Federació Catalana de Futbol s’uneix a l’Aliança 
Catalunya 2030, un gran pacte de país conjuntament amb les 30 
organitzacions i entitats catalanes que han iniciat aquesta gran coalició que té 
com a objectiu compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de 
l’Agenda 2030. 
 
En els darrers anys, la Federació Catalana de Futbol ha fet importants avanços 
en la seva sostenibilitat econòmica i social, mitjançant l’impuls de campanyes, 
i en bon govern amb la transparència i compliance penal. Tot i això, des de 
l'FCF es vol seguir avançant i establir un equilibri entre les tres dimensions: 
econòmica, social i ambiental. 
 
Per aquest motiu, l’ens federatiu es compromet a avançar en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, a través de les seves activitats federatives i 
cadena de valor, d’acord amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
 

 
 

Per materialitzar aquest compromís, la Federació Catalana de Futbol ha 
aprovat el pla d’actuació per implementar els ODS, ha establert l’estructura i 
funcions dels òrgans de participació, ha identificat, classificat i quantificat els 
grups d’interès, ha definit els 8 ODS sobre els quals contribuir i finalment, s'ha 
adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides. 
 
El pla d'actuació 
 
Per a la consecució dels ODS, l’FCF ha establert una guia amb els passos a 
seguir: 
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L'estructura i funcions dels òrgans de participació 
 
Per a materialitzar el compromís amb els ODS i l’Agenda 2030, l'FCF ha 
establert cinc òrgans de participació: 
 
1. COMISSIÓ ASSESSORA 
 
És un òrgan creat per assessorar a la Junta Directiva i al grup de treball en 
matèria de sostenibilitat. La comissió assessora està integrada per 
professionals externs amb coneixements i experiència en desenvolupament 
sostenible. 
 
2. ELS DEFENSORS DELS ODS 
 
Són 8 persones (1 per ODS), a qui se’ls encarrega promoure els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i fer intervencions públiques dels diferents ODS 
de la Federació. 
 
3. EL GRUP DE TREBALL 
 
És l’equip creador i instrument de treball del projecte d’implementació de 
l’Agenda 2030 a la Federació per delegació de la Junta Directiva. El grup de 
treball està integrat per un coordinador, un secretari i 5 membres més. 
 
4. LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT 
 
És la coordinació activa entre la Junta Directiva i les comissions i comitès de la 
Federació amb les principals funcions de traslladar i implementar els 
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continguts de l’Agenda 2030, fomentar i organitzar la participació dels grups 
d’interès, etc. La Comissió de Sostenibilitat està formada per: un membre de 
la Junta Directiva, un secretari i un representant de club, un federat i federada, 
un entrenador, un àrbitre, un empleat de l’FCF, un de delegació i un aficionat. 
 
5. ELS PROMOTORS DE LES ODS 
 
Són els impulsors dels ODS sobre el terreny per disciplines, comitès, 
delegacions i àrees funcionals de l’FCF. Les seves principals funcions seran els 
processos de sensibilització, formació, participació i collita d’accions dels seus 
àmbits de col·laboració. 
 
Els grups d'interès 
 
L’ens federatiu reconeix a 11 categories de grups d’interès, que són tots 
aquells vinculats en el desenvolupament de les activitats habituals de la 
Federació Catalana de Futbol. En definitiva, són els actors dels objectius de 
desenvolupament sostenible que, aproximadament, s’acosten al milió de 
persones. 
 
A continuació, es mostren de forma segmentada els 11 grups d’interès: 
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Mentre que, en la següent imatge, es contempla la quantificació dels grups 
d’interès rellevants: 
 

 

1259 clubs 

185.467 federats i federades 

19.016 entrenadors i entrenadores de Futbol 

4.442 entrenadors i entrenadores de Futbol Sala 

1.437 àrbitres 

172 empleats federatius 
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2 entitats vinculades 

14 delegacions federatives 

14 patrocinadors/col·laboradors 

1 milió d’aficionats 

 
Els 8 ODS on contribuir 
 
Per les activitats pròpies de la Federació es contribuirà de forma tant directa 
com indirecta en la consecució dels següents ODS: 
 
FITES ASSOCIADES ALS 8 ODS 
 
SALUT I BENESTAR 
Fomentar el benestar als federats i federades, i promoure un estil de vida 
saludable a través de la pràctica del futbol, a més d’adoptar i establir normes 
d’higiene i seguretat a les noves necessitats. 
 
EDUCACIÓ DE QUALITAT 
Garantir una educació de qualitat als grups d’interès, com per exemple, 
proporcionar als clubs entrenaments i formació per la utilització de 
tecnologies o promoure valors on els federats i federades gaudeixin de la 
millor experiència. 
 
IGUALTAT DE GÈNERE 
Conquerir la igualtat de gènere. Accelerar l’accessibilitat al futbol femení, 
vetllar per una imatge igualitària i plural en els mitjans de comunicació o per 
exemple, implementar la normativa sobre plans d’igualtat. 
 
TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 
Consolidar el creixement econòmic sostingut. Invertir en el desenvolupament 
dels clubs i promocionar noves formes de treball d’acord amb les noves 
realitats. 
 
INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES 
Impulsar la mobilitat sostenible per als desplaçaments de la cadena de valor, 
fomentar la innovació, adaptar la informació web a les noves realitats, així 
com desenvolupar tecnologies d’informació. 
 
CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES 



 
 

 
 

Pàgina 15 de 101  

Portal de Transparència FCF 
Informe de Transparència 

13 de gener de 2023 

Fomentar l'adaptació de les instal·lacions esportives dels clubs, conscienciar 
els grups d’interès pel respecte al medi ambient i el canvi climàtic, gestionar 
els residus en els camps i instal·lacions esportives i, per exemple, promoure 
l’ús eficient de l’aigua en el reg de la gespa. 
 
PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 
Promoure el futbol com un esport divers, just, pacífic i inclusiu entre els grups 
d'interès. 
 
ALIANCES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS 
Construir aliances per conquerir els objectius amb organismes, empreses i 
institucions patrocinadores que contribueixin al desenvolupament sostenible 
de la Federació i per la consecució dels objectius. 
 
Les primeres adhesions 
 
La Federació Catalana de Futbol s’adhereix com a soci al Pacte Mundial de les 
Nacions Unides i a l’Aliança Catalunya 2030, amb el gran objectiu d’impulsar 
iniciatives conjuntes a favor de l’Agenda 2030. 

 

 
ENLLAÇ 
 

1.3.- Objectiu, funcions i activitats de l’FCF. 
 

D’acord amb l’article 4t. dels Estatuts, la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL té 
com a objectiu: 

 

https://www.fcf.cat/noticia/l-fcf-es-compromet-amb-els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-i-l-agenda-2030/26/11/2020


 
 

 
 

Pàgina 16 de 101  

Portal de Transparència FCF 
Informe de Transparència 

13 de gener de 2023 

1) Promoure, reglamentar, organitzar i dirigir l’esport del futbol en totes les 
seves disciplines, dins del seu àmbit territorial d’actuació, mitjançant l’exercici 
de les competències que li són pròpies. 
 
2) Representar a la Real Federació Española de Fútbol (R.F.E.F.) i exercir, si 
s’escau, les funcions delegades per ella. 

 
3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres 
afiliats, dins del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 5è. dels Estatuts, l’FCF té les funcions 
següents, sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya:  
 
1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el 
futbol en totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial mitjançant 
l'exercici de les competències que li són pròpies. 
 
2) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella.  
 
3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres 
afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 
 
4) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones 
físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu.  
 
5) Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva 
competència, a través dels seus Comitès corresponents. 
 
6) Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, entrenadors i 
auxiliars, vetllant perquè reuneixin les millors condicions tècniques i de 
capacitat.  
 
7) Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats i competicions oficials 
esportives de totes les categories dintre del seu àmbit.  
 
8) Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del futbol en 
totes les seves disciplines esportives.  
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9) Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF i, si s'escau, amb els 
òrgans esportius de l'Administració esportiva de l'Estat, en l’organització o 
tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional 
que tinguin lloc al territori de Catalunya.  
 
10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre 
autonomies que tinguin lloc a Catalunya.  
 
11) Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en 
col·laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport.  
 
12) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la prevenció, 
control i repressió de l'ús de substàncies o grups farmacològics prohibits i 
mètodes no admesos en l'esport.  
 
13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant 
l'actuació de les seves assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans auxiliars.  
 
14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus clubs 
afiliats i representar-los davant la RFEF i les altres Federacions d'àmbit 
autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.  
 
15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació 
d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de l’FCF.  
 
16) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats 
esportives entre les Comunitats Autònomes o amb països de l'àmbit 
internacional, i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics que hagin 
de formar part de les seleccions catalanes de futbol en totes les seves 
disciplines, així com de la preparació necessària, d'acord amb el que estableix 
la legislació vigent i els presents Estatuts.  
 
17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General 
de l'Esport, el futbol d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la 
millora esportiva continuada dels futbolistes.  
 
18) Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i 
tecnificació del futbol.  
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19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i executar els plans de 
preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en l'elaboració de 
les llistes anuals dels mateixos.  
 
20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació de tècnics, entrenadors, 
àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans 
específics per als clubs que participin en competicions federades.  
 
21) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o 
competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també 
habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es 
compleixin els requisits establerts legalment.  
 
22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica i 
altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat.  
 
23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i 
normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les 
instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin les 
competicions federades.  
 
24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als organismes 
competents.  
 
25) Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i baixes 
dels clubs federats.  
 
26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Federacions 
Esportives Catalanes la programació anual de les competicions oficials 
federades.  
 
27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar competicions anuals 
de caràcter permanent.  
 
28) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions i 
la prestació dels seus serveis.  
 
29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació 
Catalana de Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en les 
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condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General de 
l'Esport.  
 
30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots aquells 
derivats de les competicions oficials dependents de l’FCF o qualsevol altra 
organitzada per ella.  
 
31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines esportives 
previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin incorporar, així com 
disposar el que convingui per a la millora de la pràctica esportiva.  
 
32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives i la seva gestió.  
 
33) Qualssevol altres relacionades amb l'organització, administració i pràctica 
del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la millora de 
la pràctica del futbol en totes les seves disciplines. 
 
El detall d‘activitats de l’FCF està contingut en el següents documents que 
formen part del Portal de Transparència de l’FCF. 
 
▪ Informe de les activitats de la temporada 2021-2022. 

ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2020-2021. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2019-2020. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2018-2019. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2017-2018 
ENLLAÇ 
 

▪ Memòria d’activitats de la temporada 2016-2017 
ENLLAÇ 

 

https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:12:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-01-04_16:28:52.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-03-30_13:19:04.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_09:54:08.pdf
http://files.fcf.cat/federacio/transparencia/2018/informe%20activitats.pdf
http://files.fcf.cat/doc_assemblea/2017/FCF%2001_Memoria%20Activitats.pdf
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1.4.- Estructura organitzativa. Composició dels Òrgans de 
Govern i Direcció. 

 

1.4.1.- Òrgans de l’FCF. 
 
D’acord amb l’article 14è (títol IV, capítol I), les funcions de l’FCF es realitzaran 
mitjançant els òrgans següents:  
 

1r. Legislatiu i de Govern: L'Assemblea General. 

2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva i la Comissió Executiva.  

3r. Administració de Justícia Esportiva Federativa: 

a) Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva  

b) El Comitè d'Apel·lació. 

4t. Tècnics: 

a) Comitè Esportiu. 

b) Comitè d'Àrbitres. 

c) Comitè d'Entrenadors. 

d) Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol. 

e) Lliga Catalana de Futbol Sala. 

f) Comitè de Futbol Platja 

5è. De Règim Intern: 

a) La Secretaria General. 

b) La Direcció General. 

c) L'Assessoria Jurídica. 

6è. Comitè de Futbol Femení. 

7è. Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 

8è. Comissió de Mediació i Arbitratge. 

9è. Comissió d’Auditoria i Control. 

10è. Comissió Econòmica. 

11è. Comissió de Bon Govern i Compliance. 

12è. Comissió Reglamentària. 

13è. Comissió Interterritorial. 

14è. Fundació Catalana de Futbol 

 

1.4.2.- Òrgans de Govern i composició. 
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D’acord amb l’article 14è (títol IV, capítol I) i amb el títol IV, capítol 2n del 
Estatuts, els Òrgans Superiors de Govern i Representació de l’ FCF son: 
 

▪ L’ Assemblea General, com a òrgan legislatiu i de govern. 
▪ La Junta Directiva i la Comissió Executiva, com a òrgans executius i 

de govern. 
 

1.4.2.1.- Assemblea General. 

 
D’acord amb l’article 16è (títol IV, capítol 2) dels Estatuts L’Assemblea General 
és l’òrgan superior de govern i representació de l’FCF, constituiït amb criteris 
de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els 
seus membres afiliats i adherits.  
 
Està regulada al títol IV, capítol 2, secció 1ª del Estatus de l’FCF, articles 15è a 
25è, i tanmateix al títol IV, capítol 1, articles 12è al 29è del Reglament General 
de l’FCF. 
 

1.4.2.2.- Junta Directiva. 

 
La Junta Directiva està regulada al títol IV, capítol 2, secció 2ª del Estatus de 
l’FCF, articles 26è a 30è, i tanmateix al títol IV, capítol 2, articles 30è al 34è del 
Reglament General de l’FCF. 
 
La Junta Directiva, d’acord amb l’article 27è del Estatuts, està composada per 
les següents funcions i membres, amb indicació de breu ressenya professional 
d’aquests. 
 
Actualment els membres i les seves funcions dins la Junta Directiva de l’FCF 
són: 
 

JUNTA DIRECTIVA DE L'FCF 

Joan Soteras Vigo PRESIDENT 

Jordi Bonet Arimany VICEPRESIDENT PRIMER I DELEGAT 
GIRONA 
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Miquel Sellarès Tortosa VICEPRESIDENT 

Josep Maria Espasa Molgó VICEPRESIDENT I DELEGAT LLEIDA 

Luis Quiñonero Ruiz VICEPRESIDENT 

Albert Montull González SECRETARI I DELEGAT V. OCC. SABADELL 

Montse Altimira Mas TRESORERA 

Pere Alsina Torres VOCAL I DELEGAT OSONA 

Francesc Borrega Durán VOCAL I DELEGAT ANOIA 

Jacobo Domènech Varcarcel VOCAL I DELEGAT V. OCC. TERRASSA 

José Cosano Cano VOCAL I DELEGAT TARRAGONA 

Monica Garcia Solanas VOCAL 

Juan Nuñez Torras VOCAL I DELEGAT VALLÈS ORIENTAL 

Esteve Olivella Costa VOCAL I DELEGAT BAGES-BERGUEDÀ-
CERDANYA 

Miquel Piñol Pascual VOCAL I DELEGAT TERRES DE L'EBRE 

Jaume Plaza Sendra VOCAL I DELEGAT PENEDÈS-GARRAF 

Miquel Àngel Esquerré Batalla VOCAL 
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Pep Graus Parera VOCAL 

Juan Carlos Hueto Eraso VOCAL 

Javier Lerma Valero VOCAL 

Laura Ràfols i Parellada VOCAL 

Susanna Puell Navarro VOCAL 

Victor Güell Serra VOCAL 

Tomás José Pepiol VOCAL 

Carles Mallart Perez VOCAL 

Jordi Pifarré Torres VOCAL 

Fernando Peña Gonzalez-Piñero DELEGAT BAIX LLOBREGAT 

 
I, els Directors dels Comitès i les seves funcions són els següents: 
 

DIRECTORS COMITÈS 

Xavier Moreno Delgado DIRECTOR DEL COMITÈ TÈCNIC 
D’ÀRBITRES 

José Miguel Calle Echevarría DIRECTOR DE LA LLIGA CATALANA DE 
FUTBOL SALA 

Raül Sus Dolcet DIRECTOR DEL COMITÈ DE FUTBOL 
PLATJA 
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Fèlix Gimeno Garcés DIRECTOR DEL COMITÈ TÈCNIC 
D’ENTRENADORS 

Israel López i Ferrer DIRECTOR DE L’ESCOLA CATALANA 
D’ENTRENADORS 

 

1.4.2.3.- Comissió Executiva.  

 

La Comissió Executiva està regulada a l’article 30è dels Estatuts de l’FCF i a 
l’article 34è del Reglament General de l’FCF, i està integrada per les següents 
funcions i membres: 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Joan Soteras Vigo PRESIDENT 

Jordi Bonet Arimany VICEPRESIDENT PRIMER I DELEGAT 
GIRONA 

Miquel Sellarès Tortosa VICEPRESIDENT 

Josep Maria Espasa Molgó VICEPRESIDENT I DELEGAT LLEIDA 

Luis Quiñonero Ruiz VICEPRESIDENT 

Montse Altimira Mas TRESORERA 

 

1.4.3.- Òrgan d’Administració de Justícia Esportiva i Federativa, Òrgans 
Tècnics, i de Règim Intern. 

 

1.4.3.1.- Regulació. 
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El detall de la regulació dels Òrgans Tècnics, de Règim Intern, i Administració 
de Justícia Esportiva Federativa es preveu als articles 14 i 51è a 63è dels 
Estatuts de l’FCF així com als articles 56è a 60è del Reglament General de l’FCF, 
inclosos en aquest document. 
 

1.4.3.2.- Òrgan d’Administració de Justícia Esportiva i Federativa. 

 
Els Òrgans d’Administració de Justícia Esportiva Federativa son: 
 

COMITÈS JURISDICCIONALS DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA 

COMITÈ D’APEL·LACIÓ 

 

1.4.3.3.- Òrgans Tècnics. 

 
Els Òrgans Tècnics son: 
 

COMITÈ ESPORTIU 

COMITÈ D'ÀRBITRES 

COMITÈ D’ENTRENADORS 

ESCOLA D’ENTRENADORS DE L’FCF 

LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA 

COMITÈ DE FUTBOL PLATJA 

 

1.4.3.4.- Òrgans de Règim Intern. 

 
Els Òrgans de Règim Intern son: 
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LA SECRETARIA GENERAL 

LA DIRECCIÓ GENERAL 

L’ASSESSORIA JURÍDICA 

 

1.4.3.5.- Composició dels Òrgans d’Administració de Justícia Esportiva 
Federativa i dels Òrgans Tècnics i de Règim Intern. 

 

1.4.3.5.1.- Òrgans d’Administració de Justícia Esportiva Federativa. 

 

JUTGE ÚNIC DE TERCERA DIVISIÓ NACIONAL I LLIGA JUVENIL NACIONAL 

Sr. Ramon Felipó i Oriol 

 

JUTGE ÚNIC DE COMPETICIÓ TERCERA DIVISIÓ NACIONAL I JUVENIL NACIONAL 
FUTBOL SALA 

Sr. Juan Bosco de Gispert Segura 

 
Les competències dels JUTGES ÚNICS, relatives a la disciplina esportiva en 
relació a les competicions estatals que els hi corresponen, es troben recollides 
a l’article 42è dels Estatuts de la RFEF. 
 

COMITÈ D’APEL·LACIÓ 

Sr. Ignasi Maeso i Vidal                                                              President 

Sra. Esther Cánovas Artigas                                                      Vicepresidenta 
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Sr. Manuel Cáceres Castaño 

Sr. James McKinnell 

Sr. Marcel Vidal i Cánovas 

Sra. Marta Utor Rosés 

Sra. Anna Maria Mayner Lasaosa 

 
Les competències del COMITÈ D’APEL·LACIÓ, òrgan que resol en segona 
instància els recursos que s’interposen, s’inclouen a l’article 60.1 Reglament 
General FCF. 
 

COMITÈ JURISDICCIONAL DE COMPETICIÓ 

Sr. Marcel Gandia i Segura                                                        President 

Sra. María del Mar Ropero Ibáñez 

Sr. David Romero Gutiérrez 

Sr. Pol Busquets Mas 

Sr. Marc Pérez Esteban 

Sr.Rubén Mancera Antón 

 
L’article 260 del Reglament General estableix les competències del COMITÈ 
JURISDICCIONAL DE COMPETICIÓ, en matèries no disciplinàries. 
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COMITÈ DE COMPETICIÓ DE PRIMERA, SEGONA I TERCERA CATALANA 

Sr. Carles Farrés i Ribé 

Sr. Jordi de Amilibia Estrany 

Sr. Carlos García Díaz 

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ QUARTA CATALANA 

Sr. Adrià Roger Gonze 

Sr. Ignasi Teixidor Jofresa 

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ FUTBOL BASE I FEMENÍ 

Sr. Lluís Humet Cienfuegos-Jovellanos 

Sr. Carles Cardelús de Balle 

Sr. Ponç Puigdevall Cayuela 

Sr. Albert Baches Soler 

Sr. Ferran Sebastián Portillo 
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COMITÈ FUTBOL SALA 

Sr. Juan Ignacio de Gispert Talavera 

Sr. Isaac Antonio González López 

 

COMITÈ DE DISCIPLINA ARBITRAL 

Sr. Cristian Zarroca Blanco                                                        President 

Sr. José Antonio Vivanco Hidalgo                                            Vicepresident 

Sra. Sandra Sánchez González 

 

DELEGACIÓ DE GIRONA 

Comitè de Competició Futbol Territorial 

Sr. Esteve Ribas i Garcia                                                        President 

Sr. Josep Viella Massegú                                                       Vicepresident 

Sr. Jordi Corominas Sidera 

Comitè Futbol Base i Femení 

Sra. Esther Sañé i Pujadas 
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Sr. Salvador Font i Comas                                                    Vicepresident 

Sr. Miquel Losada Algar 

Sr. Valeriano Pérez Barbel 

 

DELEGACIÓ DE TARRAGONA 

Comitè de Competició Territorial i Futbol Base 

Sr. Juan Luis Pedemonte                                                         President 

Sra. Elisabet Godoy López 

Sra. Maria Arias Montardit 

Sr. José Vicente Ramis Monfort 

Sr. Carlos Rebenaque Esteve 

Comitè de Competició Territorial Futbol Sala 

Sr. Cristofer Declara Pino 

 

DELEGACIÓ DE LLEIDA 

Comitè de Competició Territorial 
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Sr. Josep Ramón Casañé Albareda                                      President 

Sr. Lluís Bautista Piñol                                                           Vicepresident 

Sra. Teresa Collado 

Sra. Meritxell Sementé 

Comitè de Competició Territorial Futbol Sala 

Sr. Xavier Gelonch Pardo 

 

DELEGACIÓ DE TERRES DE L'EBRE 

Comitè de Competició Territorial 

Sr. Cándido Jornet Forner 

Sr. Yago Faura Fernández 

Sra. Araceli Talarn Batalla 

 

La Composició dels Òrgans d’Administració de Justícia Esportiva Federativa 
també es troba al web de l’FCF:  
 
ENLLAÇ  
 

1.4.3.5.2.- Òrgans Tècnics. 

 
 

https://www.fcf.cat/organs-justicia-esportiva
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COMITÈ ESPORTIU 

COMITÈ D'ÀRBITRES 

COMITÈ D’ENTRENADORS 

ESCOLA D’ENTRENADORS DE L’FCF 

LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA 

COMITÈ DE FUTBOL PLATJA 

 
 

DIRECTORS COMITÈS 

Xavier Moreno Delgado DIRECTOR DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 

José Miguel Calle Echevarría DIRECTOR DE LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL 
SALA 

Raül Sus Dolcet DIRECTOR DEL COMITÈ DE FUTBOL PLATJA 

Fèlix Gimeno Garcés DIRECTOR DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 

Israel López i Ferrer DIRECTOR DE L’ESCOLA CATALANA 
D’ENTRENADORS 

 
 

Comitè Esportiu.                                                                                                  

 

COMITÈ ESPORTIU 
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Joan Soteras Vigo PRESIDENT 

Jordi Bonet Arimany VICEPRESIDENT PRIMER I DELEGAT 
GIRONA 

Miquel Sellarès Tortosa VICEPRESIDENT 

Josep Maria Espasa Molgó VICEPRESIDENT I DELEGAT LLEIDA 

Luis Quiñonero Ruiz VICEPRESIDENT 

Albert Montull González SECRETARI I DELEGAT V. OCC. SABADELL 

Montse Altimira Mas TRESORERA 

Pere Alsina Torres VOCAL I DELEGAT OSONA 

Francesc Borrega Durán VOCAL I DELEGAT ANOIA 

Jacobo Domènech Varcarcel VOCAL I DELEGAT V. OCC. TERRASSA 

José Cosano Cano VOCAL I DELEGAT TARRAGONA 

Monica Garcia Solanas VOCAL 

Juan Nuñez Torras VOCAL I DELEGAT VALLÈS ORIENTAL 

Esteve Olivella Costa VOCAL I DELEGAT BAGES-BERGUEDÀ-
CERDANYA 

Miquel Piñol Pascual VOCAL I DELEGAT TERRES DE L'EBRE 
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Jaume Plaza Sendra VOCAL I DELEGAT PENEDÈS-GARRAF 

Miquel Àngel Esquerré Batalla VOCAL 

Pep Graus Parera VOCAL 

Juan Carlos Hueto Eraso VOCAL 

Javier Lerma Valero VOCAL 

Laura Ràfols i Parellada VOCAL 

Susanna Puell Navarro VOCAL 

Victor Güell Serra VOCAL 

Tomás José Pepiol VOCAL 

Carles Mallart Perez VOCAL 

Jordi Pifarré Torres VOCAL 

Fernando Peña Gonzalez-Piñero DELEGAT BAIX LLOBREGAT 

 
El Comitè Esportiu està regulat a l'article 52è. 1. Dels Estatuts de l’FCF. 
Supeditat a la Junta Directiva de l’FCF, és l’òrgan format per tècnics i experts 
en les disciplines pròpies de l’FCF, els quals seran designats per la Junta 
Directiva, a proposta del President i, sense perjudici de les atribucions que 
corresponguin a la pròpia Junta Directiva. 
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El Comitè estarà format per un mínim de quinze membres i un màxim de 
trenta-cinc, i serà presidit per un membre de la Junta Directa nomenat per 
aquest mateix òrgan a proposta del President. Així mateix, d’entre els 
membres del Comitè es nomenarà un vicepresident i un secretari, mentre que 
la resta de membres tindran la consideració de vocals.  
 

Comitè Tècnic d’Àrbitres.                                                                        
 

El Comitè d’Àrbitres està regulat a l'article 53è. 1 dels Estatuts de l’FCF i és 
l’òrgan dependent de la Junta Directiva de l’FCF, que agrupa tots els membres 
integrants de l’organització arbitral. El director del Comitè d’Àrbitres serà 
nomenat per la Junta Directiva de l’FCF  a proposta del President. 
 

COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 

Xavier Moreno Delgado Director Comitè Tècnic Àrbitres - Membre Comissió 
Executiva 

Antonio García Quesada Secretari Comitè Tècnic Àrbitres 

Antonio Uzkudun Gómez Adjunt Direcció - Membre Comissió Executiva 

Jaume Reverte Bonet Sots director - Responsable Àrea Tècnica i Direcció 
Escoles - Membre Comissió Executiva 

Fernando García Moreno Àrea Tècnica - Responsable Departament Informes - 
Membre Comissió Executiva 

Ana María Zardain López Àrea Tècnica -  Direcció Tècnica Arbitratge Femení 

Xavier Dauder Àrea Tècnica -  Direcció Tècnica Àrbitres Assistents 

Salvador Elías Responsable Departament Àrbitres “Estatals” - 
Membre Comissió Executiva 

Joan Agustí Soler Responsable Departament Designacions - Membre 
Comissió Executiva 
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Jordi Fernández Ruiz Sots director - Responsable Àrea Econòmica i 
Recursos - Membre COMEX 

Sergio Santos Pastor Responsable Acte i Documents - Membre COMEX 

Juan Carlos Sánchez Milán Delegat Territorial de Barcelona - Membre Comissió 
Executiva 

Rafael Orellana Benítez Delegat Territorial de Girona 

Joan Monfort Plana Delegat Territorial de Lleida 

Vicente Sanz Gutiérrez Delegat Territorial de Tarragona 

Joaquín Sole Monllao Subdelegat Comarcal Terres de l’Ebre  

Julio Sierra Salomo  Subdelegat Comarcal Barcelonès 

Roger Sales Font Subdelegat Comarcal Anoia (Vilanova Camí) 

Jesús Ruiz Pueyo Subdelegat Comarcal Vallès Oriental (Granollers) 

Ramon Comella Gil Subdelegat Comarcal Bages-Berguedà (Manresa) 

Antonio Caballero Zamora Subdelegat Comarcal Maresme (Mataró) 

Jordi Jaldón Joan Subdelegat Comarcal Osona (Vic) 

Esteban Blanchart López Subdelegat Comarcal Penedès - Garraf (Vilafranca) 

Eduardo Pérez Sánchez Subdelegat Comarcal Vallès Occidental (Sabadell) 
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Josep Anton Hernández 
Calvet 

Subdelegat Comarcal Vallès Occidental (Terrassa) 

Rafael Pérez Bernardo  Subdelegat Comarcal Alt Empordà  

Antonio Pedro Puyol Feliu Comitè Tècnic Àrbitres Barcelona 

Francisca Pérez García Comitè Tècnic Àrbitres Barcelona 

Pedro Manuel Carrasco 
Rodríguez 

Comitè Tècnic Àrbitres Barcelona 

David Alonso Sales Comitè Tècnic Àrbitres Barcelona 

César Llaó Bordell  Comitè Tècnic Àrbitres Barcelona 

Josep Bonet Arimany Comitè Tècnic Àrbitres Girona 

Lídia Hospital Simon Comitè Tècnic Àrbitres Girona 

Marc Ribot Marínez Comitè Tècnic Àrbitres Lleida 

Sinuhé García Méndez Comitè Tècnic Àrbitres Lleida 

Xavier Ramon Grenier 
Palomar 

Comitè Tècnic Àrbitres Lleida 

José María Òdena Mestre Comitè Tècnic Àrbitres Tarragona 

Héctor Robas Bondia Subdelegat Comarcal Baix Llobregat 

Oscar Fontanals Santamaría Comitè Tècnic Àrbitres Baix Llobregat 
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Oriol Valeiro Vilimelis Comitè Tècnic Àrbitres Lleida 

 
 

Comitè Tècnic d’Entrenadors.                                                                                               
 

El Comitè d’Entrenadors està regulat a l’ article 54è. 1 dels Estatuts de l´FCF  i 
és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de l’FCF, que agrupa el col·lectiu 
dels mateixos. El director del Comitè serà nomenat per la Junta Directiva de 
l’FCF, a proposta del seu President. 
 

COMITÈ TÈCNICA D’ENTERNADORS 

Félix Gimeno  Director 

Israel López Ferrer Subdirector 

Soledad Alcaraz Barranco Secretaria 

Alba Moreno Galadies Comitè Tècnic d’Entrenadors 

 

Escola d’Entrenadors. 

 
L’Escola d’Entrenadors de l’FCF  està regulada a l’article 56è. 1 dels Estatuts 
de l’FCF i és un òrgan col·laborador dependent de la Junta Directiva de l’FCF 
que té com a missió principal la formació, capacitació i actualització dels 
entrenadors de futbol, els professors i altres especialistes o similars. Realitzarà 
la seva activitat en coordinació amb l’Escola Catalana de l’Esport de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat i la “Escuela Nacional de 
Entrenadores”. El Director serà nomenat per la Junta Directiva de l’FCF a 
proposta del seu President. 
 

ESCOLA D’ENTERNADORS 
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Israel López Ferrer Director 

Vidal Paloma Vidal Responsable de formació 

Noelia Guerrero Hervás Secretaria 

Samantha Diez Soria Administrativa 

Carlos Núñez Rivas Administrativu 

David Antó Domingo Professor 

David Antó Panazano Professor 

Meritxell Arderiu Antonell Professora 

Oscar Balaguer Cabeza Professor  

Enric Barri Vilardell Professor i Cap d’Estudis de Lleida 

Basel Bawab Professor  

Gerard Berenguer Albert Professor i Cap d’Estudis de Vic-Osona i 
Manresa-Bages 

Guillermo Camarero López Professor i Cap d’Estudis de Terres de 
l’Ebre 

Iñaki Codinach Nogué Professor  

Gerard Creus Soler Professor  
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Daniel Fernández Garcia Professor  

Ramon Ferrer Berrocal Professor  

Gerard Font Hernández Professor i Cap d’Estudis de Tarragona 

Cesar Frattarola Alcaraz Professor i Cap d’Estudis de Penedès-
Garraf i Sabadell 

Conrad Garcia Valiente Professor 

Juliana Garcia Villar Professora 

Eduard Gasol Robles Professor 

Javier Gomez Rigol  Professor 

Arnau Liesa i Marquez Professor 

David Martí Subirós Professor i Cap d’Estudis de Girona 

Xavier Peco Díaz Professor 

Valeriano Pérez Berbel Professor 

Jordi Pérez Berbel Professor 

Joan Torné Gil Professor 

Albert Viñas Aliau Professor 
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Lliga Catalana de Futbol Sala. 

 
La Lliga Catalana de Futbol Sala està regulada a l’article 57è dels Estatuts de 
l’FCF i és l’òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de l’FCF que 
desenvoluparà les funcions, per delegació de la pròpia Junta Directiva, de 
planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització, 
tutela i representació, de les activitats pròpies de la disciplina del Futbol Sala. 
Estarà dirigida per un Director, nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a 
proposta del seu President. 
Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran mitjançant els 
òrgans següents: 
 
Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala. 
 
Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala. 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

PEP GRAUS PARERA Directiu de l'FCF i de l'LCFS 

JUAN CARLOS HUETO ERASO Directiu de l'FCF i de l'LCFS 

JAVIER LERMA VALERO Directiu de l'FCF i delegat Barcelona 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ 
Directiu de l'FCF i delegat de Tarragona i de 
Terres de l'Ebre 

MARCELINO BLÁZQUEZ SIERRA Cap CTAFS 

JESÚS ESTEBAN BORRERO Cap CTEFS 

JORDI GAY CANO Secretari Tècnic Seleccions Catalanes FS 

DÍDAC PLANA OLTRA Jugador professional 

CLÀUDIA PONS XANDRI Entrenadora professional 

HORACIO ÁLVAREZ BELLO Cap del Comitè de Competició FS 

COMISSIÓ ECONÒMICA DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 
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SERGI GARRIDO Comissió econòmica FS 

COMISSIÓ ARBITRAL DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

MARCELINO BLÁZQUEZ SIERRA Cap CTAFS 

AMADEO ZURITA LORENTE Secretari CTAFS 

DAVID SAGRERA NAVARRO Comissió arbitral FS 

ÁLVARO SOTILLO RIONEGRO Comissió arbitral FS 

COMISSIÓ DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

RUBEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Comissió del Comitè de Competició FS 

HORACIO ÁLVAREZ BELLO Comissió del Comitè de Competició FS 

RAMON CASTELLARNAU MASSIP Comissió del Comitè de Competició FS 

AGUSTÍN VELASCO GALDON Comissió del Comitè de Competició FS 

QUIM SANLLEHÍ VALENCIA Comissió del Comitè de Competició FS 

COMISSIÓ DE DELEGACIONS DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ Delegat de Tarragona i Terres de l'Ebre 

MACIÀ EXPÓSITO TAPIAS Delegat de Lleida 

XAVI ALÍS Responsable de la delegació de Lleida 

PTE. Delegat de Girona 

JAVIER LERMA VALERO Delegat de Barcelona 

MARCOS ROBLES Subdelegat Barcelonès centre 

LUIS SANGUINO Subdelegat Barcelonès nord 

JAMAL BISSANE Subdelegat Barcelonès nord 

FRANCISCO JAVIER IBARRA Subdelegat Barcelonès sud 

JOSÉ ANTONIO TORRES Subdelegat Barcelonès sud 
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TONI TORRES Delegat del Baix Llobregat 

DAVID ESPINOSA Subdelegat del Baix Llobregat 

DAVID GONZALEZ Subdelegat del Baix Llobregat 

ANDREU FALOMÍ Delegat de Catalunya Central 

JOSE MANUEL BUENO Subdelegat del Bages-Berguedà 

ELOI CUSCÓ Subdelegat del Penedès-Garraf i Anoia 

FRANCESC BORREGA Delegat FCF i LCFS d'Anoia 

PERE ALSINA Delegat FCF i LCFS d'Osona 

MANOLO RODRÍGUEZ Delegat del Vallès 

JAVIER SÁNCHEZ Delegat del Vallès Oriental 

DANI GARCIA Delegat Vallès Occidental - Terrassa 

TEO ROBLES Delegat Vallès Occidental - Sabadell 

MOHA Responsable de la delegació del Maresme 

COMISSIÓ FEMENINA DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

CLÀUDIA PONS XANDRI Comissió femenina de FS 

MAITE VAGACE Comissió femenina de FS 

BERTA VELASCO Comissió femenina de FS 

SORAYA FERNÁNDEZ Comissió femenina de FS 

TERESA LINARES Comissió femenina de FS 

COMISSIÓ TÈCNICA DE FUTBOL SALA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA Director LCFS i Administrador General FCF 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari LCFS 

JESÚS ESTEBAN BORRERO Comissió tècnica de FS 

JORDI GAY CANO Comissió tècnica de FS 

JORDI BARRERO GIL Comissió tècnica de FS 

COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES DE FUTBOL SALA 

MARCELINO BLÁZQUEZ SIERRA Cap 
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AMADEO ZURITA LORENTE Secretari CTAFS 

DELEGATS ARBITRALS 

DAVID SAGRERA NAVARRO Delegat de Barcelona 

BERNARDO SIMÓN BENET 
Delegat del Baix Llobregat, Anoia i Catalunya 
Central 

ROGELIO PACHECO GÓMEZ Delegat del Vallès Occidental i Oriental 

ANABEL LABAILA VÁZQUEZ Delegat de Lleida 

ÀLVARO SOTILLO RIONEGRO Delegat del Maresme i Girona 

DAVID BRULL MARSAL Delegat de Tarragona i Terres de l'Ebre 

COMITÈ TÈCNIC D'ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 

JESÚS ESTEBAN BORRERO Cap 

JORDI GAY CANO Àrea futbol sala formatiu 

SANTIAGO GEA RODRIGUEZ Àrea futbol sala sènior 

CLÀUDIA PONS XANDRI Àrea futbol sala femení 

RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Àrea futbol sala iniciació 

ESCOLA D'ENTRENADORS DE FUTBOL SALA 

JESÚS ESTEBAN BORRERO Professor 

JORDI GAY CANO Professor 

SANTIAGO GEA RODRÍGUEZ Professor 

CLÀUDIA PONS XANDRÍ Professora 

JORDI BARRERO GIL Professor 

PERE MOLINA PRAT Professor 

RAMON CASTELLARNAU MASSIP Professor 

JOAQUIM SANLLEHÍ VALENCIA Professor 

LAIA FERNÁNDEZ Professora 

CTAFS Professor 

SALVA ARCHS ARACIL Professor 

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA DE FUTBOL SALA 

JUAN BOSCO DE GISPERT SEGURA 
Jutge únic del Comitè de Competició I 
Disciplina de FS 

ISAAC GONZÁLEZ LÓPEZ Comitè de Competició i Disciplina de FS 
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JUAN IGNACIO DE GISPERT TALAVERA Comitè de Competició i Disciplina de FS 

FRANCESC XAVIER GELONCH PARDO Subcomitè de Competició de Lleida 

CRISTOFER DECLARA PINO 
Subcomitè de Competició de Tarragona i 
Terres de l'Ebre 

HORACIO ÁLVAREZ BELLO Secretari del Comitè de Competició 

ÀREA ESPORTIVA 

JORDI GAY CANO Secretari Tècnic, seleccinador Aleví masculina 

SANTI GEA RODRIGUEZ Seleccionador 

RUBEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Seleccionador sub 19 masculina 

JORDI BARRERO GIL 
Seleccionador sub 19 fem, sub 16 masc i 
infantil masc 

RUBEN JAÉN Seleccionador 16 femení 

ESTEFANÍA JÉMEZ LECHADO Seleccionadora Infantill femenina 

LAIA FERNÁNDEZ Seleccionadora Aleví femenina 

IVAN CALLE ZAPATA Seleccionador 

ROC JORDANA Seleccionador 

CLÀUDIA RAMOS Seleccionadora 

HORACIO ÁLVAREZ BELLO Delegat 

ANDREU FALOMÍ GINESTA Delegat 

JUANI MORA PUIG Delegada 

PERE MOLINA PRAT Analista 

SALVA ARCHS ARACIL Fisioterapeuta 

TREBALLADORS 

ALEJANDRO GUERRERO FERNANDEZ Secretari de la Lliga Catalana de Futbol Sala 

IVÁN VÁZQUEZ CÁNOVAS Seleccions Catalanes de Futbol Sala 

HORACIO ÁLVAREZ BELLO Comitè de Competició masculí 

RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Activitats de promoció 

JESÚS ESTEBAN BORRERO CTE i Escola d'Entrenadors de Futbol Sala 

AMADEO ZURITA LORENTE 
Secretari del Comitè Tècnic d'Àrbitres de 
Futbol Sala 

DAVID SAGRERA NAVARRO Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala 
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ÁLVARO SOTILLO RIONEGRO Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala 

RAMON CASTELLARNAU MASSIP Comitè de Competició de Lleida 

JOAQUIM SANLLEHÍ VALENCIA Comitè de Competició de Tarragona 

AITOR VEGA Comitè de Competició de Tarragona 

AGUSTÍN VELASCO GALDON Comitè de Competició de Girona 

JOAN ESTRUCH ROVIRA Premsa i comunicació 

REGINA SALICHS PEDEMONTE Organització d'actes, premsa i comunicació 

 
 

El Comitè de Futbol Platja. 

 
El Comitè de Futbol Platja està regulat a l'article 57è. Bis 1 dels Estatuts de 
l’FCF i  és l’òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la  FCF que 
desenvoluparà les funcions, per delegació de la pròpia Junta Directiva, de 
gestió i organització d’aquella disciplina. El director del Comitè serà nomenat 
per la Junta  Directiva de l’FCF, a proposta del seu President. Les activitats 
esportives del Futbol Platja es regiran per un ordre competicional i disciplinari 
específic, aquesta última qualitat idènticament aplicable pels àrbitres i 
entrenadors. 
 

COMITÈ DE FUTBOL PLATJA 

Raül Sus Director 

 

1.4.3.5.3.- Òrgans Règim Intern. 

 

La Secretaria General.  

 
Article 51è. dels Estatus de l’FCF estableix que el Secretari General de l’FCF, 
nomenat per la Junta Directiva, a proposta del seu President, té al seu càrrec 
la preparació i despatx dels assumptes, i li corresponen específicament les 
següents funcions referides a dit article. La pròpia Junta Directiva podrà, així 
mateix, nomenar a proposta del seu President i previ informe del Secretari 
General, els Vicesecretaris que consideri adients. 
 

SECRETARÍA GENERAL 
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Oriol Camacho  Secretari de la Lliga Catalana de Futbol Sala 

Marta Puiggarí 
Vicesecretaria General i Responsable 
Departament Competició 

Alejandro Guerrero Fernández Vicesecretari General 

Anna Cristina Nonell Merlo Departament de Secretaria 

Clara Bernal 
Secretaría General i Comitè Tècnic 
d’Entrenadors 

María del Mar Rejes Diaz Departament de Secretaria 

María del Pilar Elias Carreras Departament de Secretaria 

Cristina Sampietro Noguera Fundació Federació Catalana de Futbol 

 
 
 

 

El Director General. 

 
Article 51è. 3. dels Estatus de l’FCC estableix que el Director General de l’FCF, 
nomenat per la Junta Directiva a proposta del seu President, ostentarà les 
potestats referides a dit article 
 

DIRECCIÓ GENERAL 

José Miguel Calle Director General 

 

L’Assessoria Jurídica. 

 
L’Assessoria Jurídica de l’FCF està regulada a l’ article 51è. 4. Dels Estatus de 
l’FCF i és l`òrgan consultiu  nomenat per la Junta Directiva, a proposta del 
President, que tindrà a la seva dependència els serveis jurídics de la pròpia 
Federació, actuant com a conseller tècnic de la Junta Directiva i de la resta 
d`òrgans que conformen l’estructura federativa. 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

María Barbancho Saborit Consultor 

Sergi Garrido Amestoy Assessoria Jurídica Interna 
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1.4.4. Altres Comitès i Comissions. 
 

1.4.4.1 Regulació. 

 
El detall de la regulació de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la 
Violència, Comissió de Mediació i Arbitratge, Comissió d’Auditoria i Control, 
Comissió Econòmica, Comissió de Bon Govern i Compliance, Comissió 
Reglamentària i Comissió Interterritorial es preveu als articles 64è al 72è dels 
Estatuts de l’FCF, i Comitè de Futbol Femení a l’article 11è del Reglament 
General de l’FCF. 
 

1.4.4.2.- Comitè de Futbol Femení. 
 

El Comitè de Futbol Femení es troba regulada al títol III, capítol 3è, article 11è 
del Reglament General de l’FCF, i està integrat per les següents funcions i 
membres: 
 

COMITÈ DE FUTBOL FEMENÍ 

Albert Montull i González 

Marta Puiggarí Cardus 

 

1.4.4.3.- Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència.  

 
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència es troba regulada al 

títol IV, capítol 6è, secció única, articles 64è a 66è, del Estatuts de l’FCF.  

 

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà formada per 

tants membres, amb un mínim de cinc, de reconeguda solvència en l’àmbit de 

l’esport, la seguretat pública o l’educació, com la Junta Directiva, a proposta 

del President, estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un president, essent 

assistida per un secretari amb veu però sense vot. També podran formar part 

de la Comissió aquelles persones –funcionàries públiques, o no--, que siguin 

designades pels respectius departaments de la Generalitat amb competències 

en les matèries pròpies de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals 

convenis de col·laboració que es pugui subscriure entre l’FCF i els citats 
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departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut de 

norma legal.  

 

Els seus càrrec seran renovats anualment.  

 

La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a 

la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves competències 

o, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords 

s’adoptaran per majoria.  

 

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de cinc 

subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se posteriorment: 

Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita contra la violència, 

Subcomissió de xarxes socials, Subcomissió d’integritat i Subcomissió de 

protecció als menors.   

 

1.4.4.4.- Comissió de Mediació i Arbitratge. Col·laboració amb el Center ADR 
de ’ICAB 

 
La Comissió de Mediació i Arbitratge es troba regulada al títol IV, capítol 7è, 
secció única, article 67è, del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 67, punts 
6,7 i 8 dels Estatuts de l’FCF. 
 
En matèria de mediació convé destacar que, l’FCF ha signat amb el Centre ADR 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB) un Conveni de 
col·laboració per impulsar conjuntament la mediació com a mètode de 
resolució de conflictes en el futbol i el futbol sala catalans.  
 

1.4.4.5.- Comissió d’Auditoria i Control 

 
La Comissió d’Auditoria i Control es troba regulada al títol IV, capítol 8è, secció 
única, article 68è del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 68.2 dels Estatuts 
de l’FCF, està integrada per les següents funcions i membres:  

▪ La Tresorera de la Junta Directiva: 
o Sra. Montse Altimira (Vicepresident de la Comissió) 

▪ Entre dos i set membres més nomenats per aquesta, a proposta del 
President:  
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o Sr. Miquel Sellarés (President de la Comissió) 
o Sr. Josep Maria Espasa 
o Sr. Jordi Bonet 
o Sr. Luís Quiñonero 
o Sr. Lluis Broto 
o Sra. María Barbancho 

▪ Assistiran amb dret a veu, però sense vot, el Secretari General, l’Assessor 
Jurídic i el Cap del Departament d’Administració:   

o Sr. Oriol Camacho - Secretari General – (Secretari de la Comissió) 
o Sr. José Miguel Calle - Cap del Departament d’Administració. 
o Sr. Sergi Garrido – Assessoria Jurídica. 

1.4.4.6.- Comissió Econòmica. 

 
La Comissió Econòmica es troba regulada al títol IV, capítol 9è, secció única, 
article 69è del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 69.2 dels Estatuts de 
l’FCF, està integrada per les següents funcions i membres:  

▪ El President de la Junta Directiva l’FCF, que exercirà la funció de President 
de la Comissió Econòmica.  

o Sr. Joan Soteras 

▪ El Tresorer de l’FCF, que exercirà la funció de Vicepresident: 
o Sra. Montse Altimira. 

▪ El Secretari General de l’FCF, que exercirà la funció de Secretari i que 
podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió.  

o Sr. Oriol Camacho. 
▪ El Cap d’Administració de l’FCF:  

o Sr. José Miguel Calle. 
▪ Un altre membre del Departament de l’Àrea d’Administració i 

Comptabilitat, nomenat per la Junta Directiva a proposta del President.  
o Sr. Lluis Broto. 

▪ Un membre de l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta 
Directiva a proposta del President. 

o Sr. Sergi Garrido. 

▪ Un altre membre nomenat per la Junta Directiva a proposta del President 
o Sr. Miquel Sellarès 

 

1.4.4.7.- Comissió de Bon Govern i Compliance. 

 
La Comissió de Bon Govern i Compliance es troba regulada al títol IV, capítol 
10è, secció única, article 70è del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 70.2 
dels Estatuts de l’FCF, està integrada per les següents funcions i membres:  
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▪ Un membre de la Junta Directiva 
o Sr. Mónica Garcia - Presidenta de la Comissió. 

▪ El Secretari General de l’FCF 
o Sr. Oriol Camacho – Secretari de la Comissió. 

▪ El Tresorera de l’FCF 
o Sra. Montse Altimira – Vicepresident de la Comissió. 

▪ Un membre del Departament d'Administració i Comptabilitat:  
o Sr. José Miguel Calle. 

▪ Un membre del Gabinet de Presidència / membre del Departament 
d'Informàtica i Noves Tecnologies: 

o  Sr. Jordi Canals Mendoza. 

▪ Un membre de la Lliga Catalana de Futbol Sala: 
o Sr. Alejandro Guerrero. 

▪ Un membre de l'Àrea d'Assessoria Jurídica -intern o extern -:  
o Sr. Sergi Garrido. 

▪ Un membre del Departament de Compliment Normatiu - intern o extern-
, nomenat per la Junta Directiva a proposta del President: 

o Sra. Marta Puiggarí. 

▪ I d’acord amb la possibilitat de nomenar fins a dos altres membres més, 
per part de la Junta Directiva a proposta del President: 

o Sr. _________________________  

 

1.4.4.8.- Comissió Reglamentària.  

 
La Comissió Reglamentària es troba regulada al títol IV, capítol 11è, secció 
única, article 71è del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 71.2 dels Estatuts 
de l’FCF, està integrada per les següents funcions i membres:  

▪ El Director dels Òrgans Jurisdiccionals i Compliment Normatiu, que 
exercirà la funció de President: 

o Actualment aquest càrrec està desert.  

▪ Un membre de l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta 
Directiva a proposta del President: 

o Sr. Sergi Garrido  

▪ El Secretari General de l’FCF, que exercirà la funció de Secretari, i que 
podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió: 

o Sr. Oriol Camacho 

▪ El President del Comitè de Primera Instància territorial de l’FCF: 
o  Sr. José María Texeira 

▪ El President del Comitè d’Apel·lació de l’FCF.: 
o Sr. Ignasi Maeso 
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▪ Un representant per cadascun dels següents estaments que formen part 
de l’FCF: àrbitres, jugadors, LCFS i entrenadors.  

o Àrbitres: Sr. Antoni García 
o Jugadors: Sr. Sergi Garrido 
o LCFS: Sr. Alejandro Guerrero 
o Entrenadors: Sr. Félix Gimeno 

▪ I, en el seu cas, fins a set altres membres més, que podrà nomenar la 
Junta Directiva a proposta del President. 

o Sr. José Luis Pérez Triviño 
o Sr. Manuel Cáceres 
o Sra. Marta Puiggarí 
o Sra. Mónica García 

 

1.4.4.9.- Comissió Interterritorial. 

 
La Comissió Interterritorial es troba regulada al títol IV, capítol 12è, secció 
única, article 72è del Estatuts de l’FCF. D’acord amb l’article 72.2 dels Estatuts 
de l’FCF, està integrada per les següents funcions i membres:  
 
▪ El President de la Junta Directiva l’FCF exercirà la funció de President: 

o Sr. Joan Soteras  
▪ El càrrec de Secretari recaurà en el Secretari General, que podrà delegar 

la seva funció en un altre membre de la Comissió.  
o Sr. Oriol Camacho 

▪ D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un Vicepresident.  
o Sr. Josep Maria Espasa 

▪ Altres membres: 
o Sr. Jordi Bonet Arimany (Vicepresident Primer i Delegat Girona) 
o Sr. Josep Maria Espasa Molgó (Vicepresident i Delegat Lleida) 
o Sr. Albert Montull González (Secretari i Delegat Vallès Occidental Sabadell 
o Sr. Pere Alsina Torres (Vocal i Delegat Osona) 
o Sr. Frances Borrega Durán (Vocal i Delegat Anoia) 
o Sr. Jacobo Domènech Varcarcel  (Vocal i Delegat Vallès Occidental Terrassa) 
o Sr. José Cosano Cano  (Vocal i Delegat Tarragona) 
o Sr. Juan Nuñez Torras (Vocal i Delegat Vallès Oriental) 
o Sr. Esteve Olivella Costa (Vocal i Delegat Bages-Berguedà-Cerdanya) 
o Sr. Miquel Pñol Pascual (Vocal i Delegat Terres de l’Ebre) 
o Sr. Jaume Plaza Sendra (Vocal i Delegat Pendès-Garraf) 
o Sr. Fernando Peña (Vocal i Delegat del Baix Llobregat) 
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1.4.4.10.- Altres Comissions – Art. 30è. 2. Estatuts. 

 
Article 30è. 2. Estableix que la Junta Directiva, per al seu millor funcionament, 
podrà disposar la creació de comissions especials que es regiran per les 
normes específicament aprovades en el mateix acte de la seva constitució i, 
subsidiàriament, pels presents Estatuts; especialment el règim jurídic previst 
pels òrgans col·legiats. 
 

COMISSIÓ D’ACTES, ACTIVITATS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

MÒNICA GARCIA SOLANAS 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÈ 

PEP GRAUS I PARERA 

JUAN CARLOS HUETO ERASO 

JAVIER LERMA I VALERO 

LAURA RÀFOLS I PARELLADA 

SUSANNA PUELL NAVARRO 

VICTOR GÜELL SERRA 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA 

CARLES MALLART PÉREZ 

JORDI PIFARRÉ TORRES 

 

SUBCOMISSIÓ DE COORDINACIÓ FCF - LLCFS 

JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA President 

ALEJANDRO GUERRERO FERNÁNDEZ Secretari - Amb veu sense vot 

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÈ Vocal 

PEP GRAUS I PARERA Vocal 

JUAN CARLOS HUETO I ERASO  Vocal 

JAVIER LERMA I VALERO Vocal 
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1.5.- Estructura del grup d’entitats. Entitats vinculades. 
 

1.5.1.- Entitats vinculades. 

 
Estan vinculades a l’FCF la “Fundació Privada Catalana de Futbol” 
(G63384663), la “Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a 
Prima Fija” (V85599645), la pròpia “Real Federación Española de Fútbol” 
(Q2878017-I) en la qual l’FCF està integrada, i  Unifedesport Corredoria 
d'Assegurances, S.A (A63270839), amb la que l’FCF té una petita participació 
del 1,97% del capital social. 
 

1.5.2.- Fundació Privada Catalana de Futbol. 

 
Al web de l’FCF (“Serveis”) hi ha un apartat específic amb informació sobre la 
“Fundació Privada Catalana de Futbol”:  
ENLLAÇ   
 
Tanmateix, veure informació sobre la “Fundació Privada Catalana de Futbol” 
als següents punts del desplegable del propi Portal de Transparència de l’FCF: 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2021-2022, punt 3.8, 
“Fundació Catalana Privada de Futbol”, pàgines 49 a 51. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2020-2021, punt 5.7, 
“Fundació Catalana Privada de Futbol”, pàgines 39 a 44. 
ENLLAÇ 

 
▪ Informe de les activitats de la temporada 2019-2020, punt 3.10, 

“Fundació Catalana Privada de Futbol”, pàgines 87 a 96. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2018-2019, punt 3.9, 
“Fundació Catalana Privada de Futbol”, pàgines 74 i 75. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla d’activitats de la temporada 2017-2018 - Punt 3.9  “Fundació 
Catalana Privada De Futbol”. 

http://fundaciofcf.cat./
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:12:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-01-04_16:28:52.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-03-30_13:19:04.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_09:54:08.pdf
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ENLLAÇ 
 

▪ Pla d’activitats de la temporada 2016-2017 - Punt 1.7 Activitats de la 
Fundació Privada Catalana de Futbol.  
ENLLAÇ 

 
Missió de “La Fundació Catalana de Futbol” 
 
La Fundació Catalana de Futbol treballa en projectes i programes socials on el 
futbol es converteix, no només en un esport, sinó en un mitjà per ajudar a les 
persones més vulnerables. 
 
Aquestes són algunes de les línies d’actuació de la Fundació Privada Catalana 
de Futbol: 
 

● Facilitar l’accés a la pràctica del futbol d’infants i joves en situació de 
gran vulnerabilitat econòmica a través de beques  i subvencions. 

● Col·laborar en iniciatives solidàries promogudes per clubs de futbol 
federats per tal de fomentar la seva tasca social i difondre la seva 
vessant solidària. 

● Fomentar la cohesió i la integració social de col·lectius amb risc 
d’exclusió social a través del futbol. 

● Facilitar a entitats socials, fundacions, ONG’s... les eines que té abast la 
Federació Catalana de Futbol i la Fundació Catalana de Futbol per portar 
a terme activitats solidàries i benèfiques. 

● Promoure accions que fomentin la pràctica del futbol entre jugadors 
amb diferents capacitats físiques i intel·lectuals (futbol inclusiu). 

● Disseny i promoció de campanyes solidàries pròpies en benefici de 
programes socials i solidaris utilitzant el futbol com a vehicle conductor. 

● Transmetre els valors positius del futbol posant de manifest la seva 
acció sociabilitzadora, integradora i cohesionadora, com ara el treball 
en equip, la companyonia, la cooperació, la cohesió, la tolerància, 
l’esportivitat o el respecte, entre d’altres. 

● Fomentar campanyes de sensibilització sobre temes socials, solidaris, 
benèfics, de cooperació, saludables... fent-ne difusió entre els clubs de 
futbol i els jugadors federats. 

● Premis Solidaris de la Fundació de l'FCF: la celebració anual d’aquests 
premis tenen l’objectiu de distingir i premiar actituds, accions i 
actuacions solidàries, socials i/o benèfiques que tenen lloc dins del món 
del futbol federatiu. 

http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_12:38:08.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_12:37:23.pdf
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● Promoure la igualtat de gènere sobre el terreny de joc. 
 
Visió de “La Fundació Catalana de Futbol” 
 

● El futbol és molt més que un esport. Té la capacitat de transmetre valors 
positius com el treball en equip, la companyonia, la cooperació, la 
cohesió, la tolerància, l’esportivitat o el respecte pels altres. A la 
vegada, té una gran acció sociabilitzadora, integradora i cohesionadora. 
Per això, des de la Fundació Catalana de Futbol treballem perquè el 
futbol sigui un esport a l’abast de tothom. Un joc on tots els nens i nenes 
puguin jugar en igualtat de condicions. 

 

1.5.3.-  Mutualitat Catalana de Futbolistes. 

 
Al web de l’FCF (“Serveis”) hi ha un apartat específic amb informació sobre la 
“Mutualitat Catalana de Futbolistes”. 
ENLLAÇ - “Mutualitat Catalana de Futbolistes” 
 

1.5.4.- Unifedesport Corredoria d'Assegurances, S.A. 

 
Unifedesport Corredoria d'Assegurances, S.A, constituïda el 29/07/2003, neix 
fruit de la iniciativa de les pròpies federacions esportives catalanes amb la 
filosofia de facilitar totes les assegurances a les entitats del món esportiu. Els 
socis son la pròpia Unió de Federacions Esportives de Catalunya i 69 
federacions esportives de Catalunya, inclosa l’FCF. 
L’objectiu de la corredoria és donar el millor servei a un preu molt competitiu 
i garantir una pràctica esportiva segura. 
ENLLAÇ - Unifedesport Corredoria d'Assegurances, S.A 
 

 

1.6 Inscripció de l’FCF al Registre de Grups d’Interès. 
 
En base als articles 2 g), 47 i 48 de la Llei 19/2014 de Transparència, així com 
als article 2.a) i 7 del Decret 171/2015, de 28-7, sobre Registre de Grups 
d'Interès de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic,, així com 
als articles 47 i 48 de la Llei 19/2014 i 7 del Decret 171/2015 l’FCF s'ha inscrit 
en el Registre de Grups d'Interès, en data de 14- 09-2016, i nombre 
d'identificador 393. 
ENLLAÇ - Llei 19/2014 de Transparència. 

https://www.mcf.cat/
http://www.ufec.cat/
https://www.unifedesport.com/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
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Decret 171/2015, de 28-7, sobre Registre de Grups d'Interès de 
l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic: 
ENLLAÇ - Decret 171/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699504
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2) Informació econòmica, pressupostària, 
patrimonial i estadística. 

 

2.1.- Pla d’activitats – Informe de les activitats de la 
temporada. 
 
Veure desplegables al propi Portal de Transparència de l’FCF. 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2021-2022. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2020-2021. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2019-2020. 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe de les activitats de la temporada 2018-2019. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla d’activitats de la temporada 2017-2018. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla d’activitats de la temporada 2016-2017. 
ENLLAÇ 
 

2.2.- Pla general d’actuació. 
 
Veure desplegables al propi Portal de Transparència de l’FCF. 
 

▪ Pla general d’actuació temporada 2022-2023. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla general d’actuació temporada 2021-2022. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla general d’actuació temporada 2020-2021. 

https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:12:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-01-04_16:28:52.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-03-30_13:19:04.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_09:54:08.pdf
http://files.fcf.cat/federacio/transparencia/2018/informe%20activitats.pdf
http://files.fcf.cat/doc_assemblea/2017/FCF%2001_Memoria%20Activitats.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:10:31.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-01-04_16:26:18.pdf
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ENLLAÇ 
 

▪ Pla general d’actuació temporada 2019-2020. 
ENLLAÇ 
 

▪ Pla general d’actuació temporada 2018-2019. 
ENLLAÇ 
 

▪ Projecte Temporada 2017-2018. 
ENLLAÇ 

 

2.3.- Informe econòmic i pressupostari. 
 

2.3.1.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2021 i 
pressupost 2023. 
 
Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF, que inclou: 
 

2.3.1.1.- Informe de l’auditoria dels comptes anuals a 31-12-2021. 
 
2.3.1.2.- Tancament dels comptes 

▪ Balanç a 31-12-2021. 
▪ Comptes de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici 2021. 
▪ Liquidació del pressupost a 31-12-2021. 

 
2.3.1.3.- Pressupost de l’exercici 2023.  
 
2.3.1.4.- Nomenament auditors. 
 
2.3.1.5.- Annex Informe Econòmic. 

 
ENLLAÇ 
 
 

2.3.2.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2020 i 
pressupost 2022. 
 
Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF, que inclou: 
 

https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-12-01_21:11:27.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_12:14:36.pdf
http://files.fcf.cat/federacio/transparencia/2018/pla%20general%20actuacio.pdf
http://files.fcf.cat/doc_assemblea/2017/FCF%2002_Projecte%20temporada%201718.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:09:17.pdf
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2.3.1.1.- Informe de l’auditoria dels comptes anuals a 31-12-2020. 
 
2.3.1.2.- Tancament dels comptes 

▪ Balanç a 31-12-2020. 
▪ Comptes de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici 2020. 
▪ Liquidació del pressupost a 31-12-2020. 

 
2.3.1.3.- Pressupost de l’exercici 2022.  
 
2.3.1.4.- Nomenament auditors. 
 
2.3.1.5.- Annex Informe Econòmic. 

 
ENLLAÇ 
 

2.3.3.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2019 i 
pressupost 2021. 
 
Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF, que inclou: 
 

2.3.2.1.- Informe de l’auditoria dels comptes anuals a 31-12-2019. 
 
2.3.2.2.- Tancament dels comptes 

▪ Balanços a 31-12-2019 i 2018. 
▪ Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis 2019 i 

2018. 
▪ Liquidació del pressupost a 31-12-2019. 

 
2.3.2.3.- Pressupost de l’exercici 2021.  
 
2.3.2.4.- Annex Informe Econòmic. 

 
ENLLAÇ 

 

2.3.4.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2018 i 
pressupost 2020. 
 
Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF, que inclou: 

2.3.3.1.- Informe de l’auditoria dels comptes anuals a 31-12-2018. 

https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-03-30_13:17:50.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/110_2021-03-30_13:17:50.pdf
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2.3.3.2.- Tancament dels comptes 

▪ Balanços a 31-12-2018 i 2017. 
▪ Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis 2018 i 

2017. 
▪ Liquidació del pressupost a 31-12-2018. 

 
2.3.3.3.- Pressupost de l’exercici 2020.  
 
2.3.3.4.- Annex Informe Econòmic 

 
ENLLAÇ 
 

2.3.5.- Informe econòmic i pressupostari – exercici 2017 i 
pressupost 2019. 
 

Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF, que inclou: 
 
2.3.4.1.- Informe de l’auditoria dels comptes anuals a 31-12-2017. 
 
2.3.4.2.- Tancament dels comptes 

▪ Balanços a 31-12-2017 i 2016. 
▪ Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis 2017 i 

2016. 
▪ Liquidació del pressupost a 31-12-2017. 

 
2.3.4.3.- Ratificació del repartiment de la contribució solidària. 
 
2.3.4.4.- Pressupost de l’exercici 2019.  

 

ENLLAÇ 
 

2.3.6.- Pressupost aprovat per l’exercici 2023. 
 
El pressupost aprovat de l’Entitat per l’exercici 2023 és el següent:  
 

http://files.fcf.cat/documentos/110_2019-09-03_09:51:06.pdf
http://files.fcf.cat/federacio/transparencia/2018/informe%20economic.pdf
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ENLLAÇ 

 

2.4.- Informe patrimonial. 
 

Manifestació de béns immobles en propietat:  
 

SITUACIÓ DESTINACIÓ 
c/ Sicília, 93-97, 1er Barcelona. Seu Central. 

c/ Sicília, 93-97, Entr. B Barcelona. Seu Central. 

c/ Sicília, 93-97, Entr. A. Barcelona. Seu Central. 

c/ Sicília, 93-97, 5 pàrquings. Seu Central. 

c/ Verge de Montserrat, 15, Esc. B, 1er 1ª Vilanova del 
Camí. 

Seu Delegació Anoia. 

c/ Gironès, 7-9, baixos. Cornellà de Llobregat. 
Seu Delegació Baix 
Llobregat. 

c/ Duero, 11, baixos 1ª. Blanes. Arrendat a tercers. 

c/ Ramón Castejón, 2, Lleida. Delegació Lleida. 

c/ Riu Besós, 8, Lleida. Delegació Lleida. 

c/ Adrià d’Utrech 5, baixos, Tortosa Delegació Terres de l’Ebre. 

c/ Rafael Gay de Montellà, 1er pis, 08500 Vic Delegació Osona 

c/ Joncols, 4, baixos, Figueres Delegació Figueres 

 

2.5.- Retribucions de l’ Òrgan Executiu i de Govern. 
 

https://files.fcf.cat/documentos/110_2022-12-30_13:09:17.pdf
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Les compensacions econòmiques aprovades per l’Assemblea General de l’FCF 
de data 28-6-2019 relatives a l'òrgan executiu i de govern són les indicades 
seguidament, amb motiu de la implementació dels mecanismes i mesures 
adients per l’adaptació de l’FCF al nou model de gestió professionalitzada que 
marquen les noves tendències legislatives i la normativa de la Federació 
Espanyola de Futbol aprovada el passat 10 de juny per la seva Assemblea 
General, aplicable en matèria de control econòmic i bon govern corporatiu; la 
Federació Espanyola de Futbol destinarà un ajut econòmic de 100.000 euros 
amb caràcter anual a favor de l’FCF per a la professionalització de la seva 
gestió. Per aquestes raons s’han aprovat les següents comissions de control 
intern: auditoria i control, econòmica, bon govern i compliance, reglamentària 
i interterritorial, que han quedat regulades als Estatuts (articles 14, 68, 69, 70, 
71 i 72). Així mateix, atès que pel bon funcionament de tots aquests òrgans de 
control intern es requerirà un major nivell de dedicació dels membres de Junta 
Directiva de l’FCF, d’acord amb allò previst a l’article 27.4 dels Estatuts de 
l’FCF, l’Assemblea General de l’FCF de data 27-6-2022 ha aprovat establir una 
compensació econòmica, en els següents termes:  
 
1. Amb càrrec a la partida 645 del pressupost aprovat pel 2022, no executada, 
destinar-ho a:  
 
La retribució del president, Sr. Joan Soteras Vigo, pel període comprès entre 
l’1 de Juliol de 2022 i 31 de desembre de 2022, amb un màxim de 60.000 euros 
per l’exercici 2022. 
A la compensació econòmica variable per assistència dels directius als comitès 
i comissions establerts estatutàriament als quals hagin estat formalment 
convocats (dins el període comprès entre 1 de Juliol i 31 de desembre de 
2022), per un import de 300 euros per sessió, amb un màxim de 15 sessions 
per persona i exercici (2022). 
 
2. Compensacions econòmiques al personal directiu (període 2023-2026): 
 
La retribució del president, Sr. Joan Soteras Vigo, per import de 120.000 euros 
per l’exercici, fins a final de mandat. 
 
A la compensació econòmica variable per assistència dels directius als comitès 
i comissions establerts estatutàriament als quals hagin estat formalment 
convocats en l’exercici 2023, per un import de 300 euros per sessió, amb un 
màxim de 30 sessions per persona i any  natural, fins a final de mandat. 
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Als anteriors conceptes dels apartats 1 i 2, els serà aplicable la fiscalitat vigent 
en cada moment i no podran anar a càrrec de subvencions públiques. Així 
mateix, les compensacions econòmiques per assistència als comitès i 
comissions regulats en els Estatuts, només seran autoritzades a favor dels 
membres designats per la Junta Directiva i quan siguin formalment convocats.  
 
Podran ser designats membres dels comitès i comissions estatutàriament 
establerts, en les condicions que l’ordenació federativa determini, les 
següents persones: Jordi Bonet Arimany, Miquel Sellarès Tortosa, Josep Maria 
Espasa Molgó, Luis Quiñonero Ruiz, Mònica Garcia Solanas, Montse Altimira 
Mas, Pere Alsina Torres, Francesc Borrega Durán, Jacobo Domènech Valcárcel, 
José Cosano Cano, Albert Montull González, Esteve Olivella Costa, Miquel 
Piñol Pascual, Miquel Àngel Esquerré Batalla, Juan Carlos Hueto Eraso, Javier 
Lerma Valero, Laura Ràfols i Parellada, Juan Núñez Torras, Susana Puell 
Navarro, Víctor Güell Serra, Tomás José Pepiol, Jordi Pifarré Torres, Carles 
Mallart Pérez, Josep Graus Parera, Rossend Abella Payerols, Jaume Plaza 
Sendra, Manuel Martín Moro. 
 
Les referides compensacions econòmiques han estat expressament acordades 
de forma específica, nominal i quantificada per l’Assemblea General de l’FCF i 
informada a l’Administració esportiva de la Generalitat d’acord amb el previst 
al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 
 

2.6. Destinació quantitats rebudes de l’ RFEF per a la 
contribució solidària pel desenvolupament del futbol 
aficionat.  
 
▪ Publicació de la destinació de les quantitats rebudes per l’FCF per part de 

l’RFEF per a la contribució solidària del futbol aficionat, d'acord amb l'art. 
5.1 del Real Decret 2/2018, en relació a les temporades 2019-2020, 2018-
2019, 2017-208 i 2016-2017. 

 
ENLLAÇ 
 

▪ Informe econòmic i pressupostari exercici 2018 - punt 4.1.3. “ratificació del 
repartiment de la contribució solidària”. 

ENLLAÇ 

http://files.fcf.cat/documentos/110_2020-06-18_20:08:07.pdf
http://files.fcf.cat/federacio/transparencia/2018/informe%20economic.pdf
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3) Gestió administrativa 
 

3.1.- Relació de contractes subscrits entre l’FCF i les 
Administracions Públiques (*), i òrgan responsable de 
l’Entitat en matèria de contractació.  
 
 

DATA 

CONTRACTE 
CONTRAPART VENCIMENT OBJECTE DEL CONVENI 

26/8/2015 
Federació Salut 

Mental Catalunya 
30/6/2023 Col·laboració amb l'entitat. 

16/10/2014 

Barcelona de 

Serveis 

Municipals 

Indefinit Places d'aparcament. 

11/5/2015 Aigües Barcelona Indefinit Subministrament aigua. 

6/4/2017 Aigües de Mataró Indefinit Subministrament aigua. 

16/11/2018 

Federació Salut 

Mental de 

Catalunya 

30/6/2023 

Establir les condicions en que l'FCF 

donarà suport, mitjançant la 

prestació de serveis auxiliars ( 

arbitratge de partits) a la FSMC, qui 

serà organitzador d'una competició 

de futbol Sala 

18/7/2019 
Foment del 

Treball Nacional 
Indefinit Col·laboració amb l'entitat. 

30/9/2019 

Federació 

Esportiva 

paralítics 

cerebrals 

930/9/2023 

Promocionar i fomentar la pràctica 

d'esport, especialment en futbol i 

futbol sala, entre persones amb 

dificultats físiques 

30/9/2019 
Consell Esportiu 

del Segria 

30/9/2023 

Prorrogable 

anual 

Promocionar i fomentar la pràctica 

d'esport, especialment en futbol i 

futbol sala, entre persones amb 

dificultats físiques 

30/6/2021 
Universitat de 

Barcelona 
16/6/2022 

Cessió d'utilització pista d'atletisme 

de la UB, per part del CTA. 

9/7/2021 

Prorrogable 

max. 2026 

Universitat de 

Girona 
30/6/2023 

Regular i establir els termes en que 

l'FCF proporcionarà arbitratges per 

col·legiats formats pel CTA a les 

competicions universitàries de 
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futbol 7 que organitzi el Servei 

d'esports de la UdG. 

9/6/2022 
Universitat de 

Barcelona 
16/6/2023 

Utilització de la pista d'atletisme del 

servei d'esports de la U.B. 

18/7/2022 
Universitat de 

Barcelona 
18/6/2023 

Otorgar un premis temporal en 

favor CTA a utilitzar temporalment 

l'espai de la pista d'Atletisme 

ubicada a Esports de la Universitat 

de Barcelona. 

23/11/2022 

Il·lustre col·legi 

de l'Advocacia de 

Barcelona 

ICAB 

23/11/2024 

Establir els terminis i les condicions 

de col·laboració entre l'FCF i l'ICAB 

amb la finalitat de q les dos 

institucions es prestin suport 

recíproc en les seves respectives 

àrees d'actuació, concretament la 

mediació i gestió de conflictes. 

15/12/2022 

Club Atlètic Vic - 

Ajuntament de 

Vic 

30/8/2023 

Acorda que els membres de la 

delegació del CTA de la delegació 

d'Osona podran fer ús de les 

instal·lacions del club atletic Vic. 

31/01/2017 
17/05/2021 
( Renovació ) 

Ajuntament de 
Riudoms 

31/1/2067 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/16/2021 
Ajuntament de 
Riudoms 

31/1/2067 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

4/9/2018 
Ajuntament de 
Martorell 

30/6/2023 
FS: Col·laboració amb l'ajuntament 
nou pavelló Can Cases Martorell 

3/11/2014 
Ajuntament de 
Torrefarrera 

13/6/2062 

Cessió de l'ús de l'edifici destinat a 
aules, sala de material i despatx 
destinat a la federació, del complex 
Esportiu del Segrià, i de l'ús dels dos 
camps de futbol, el pavelló cobert, 
piscines, pistes de tenis, de padel i 
gimnàs adjacent al complex. 

6/9/2021 
Ajuntament de 
Blanes - Ciutat 
esportiva 

2025 
Després del 
Campionat 

L'atorgament de llicències d'ús per a 
la utilització de les instal·lacions de 
la ciutat esportiva de Blanes per 
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d'Espanya de 
seleccions de 
F.S. L'any i les 
dates 
s'acordaràn 
entre 
l'ajuntament de 
Blanes i l'FCF. 

organitzar campionats Comarcals de 
seleccions de Base, Sala i fases finals 
de Prebenjami F.S. fins a l'any 2025.. 

11/11/2020 
Ajuntament de 
Cervelló 

30/6/2023 

Nomenar al pavelló Poliesportiu de 
Cervelló com centre de tecnificació 
de la Lliga Catalana de Futbol Sala 
per la realització de sessions 
d'entrenament de les Seleccions 
Catalanes, Comarcals de futbol Sala, 
jornades de tecnificació i proves 
físiques d'àrbitres de FS i jornada de 
trobades de FS. 

9/9/2021 
Ajuntament de 
Tiana 

9/9/2031 
revisable 
anualment 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

9/1/2021 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Pescador - 
Alcoletge 

9/1/2031 
revisable 
anualment 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

9/10/2021 
Ajuntament de 
Mataro 

9/10/2031 
revisable 
anualment 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

9/1/2021 
Ajuntament de 
Vilanova del Cami 

1/9/2024 
Concessió llicència d'ús de plaça de 
parking, reserva plaça numero 31 

9/1/2021 
Ajuntament de 
Vilanova del Cami 

1/9/2024 
Concessió llicència d'ús de plaça de 
parking, reserva plaça numero 32 

9/1/2021 
Ajuntament de 
l'EMD de Jesús 

1/9/2031 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/30/2022 Aj. de Terrassa 30/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 
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9/1/2021 
Ajuntament de 
Vilamalla 

21/6/2031 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/28/2022 
Ajuntament de 
Tossa de Mar 

28/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/29/2022 
Ajuntament Sant 
Julià de Vilatorta 

29/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/15/2022 
Ajuntament de 
Torà 

15/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/31/2022 
Ajuntament de 
les Borges 
Blanques 

31/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/29/2022 
Ajuntament Sant 
Martí de Tous 

29/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

3/31/2022 
Ajuntament de 
Breda 

30/3/2032 

La Formalització de la cessió de l'ús 
prioritari del terreny de joc, la 
instal·lació i vestidors de 
l'ajuntament a l'FCF, de forma 
gratuita. 

12/15/2022 
Club Atlètic Vic - 
Ajuntament de 
Vic 

30/8/2023 

Acorda que els membres de la 
delegació del CTA de la delegació 
d'Osona podran fer ús de les 
instal·lacions del club atletic Vic. 

 
(*) S’inclou alguna entitat no administració pública, sense ànim de lucre. 
 
En el procés de contractació intervé l'àrea o òrgan involucrat, l'àrea 
d'administració, assessoria jurídica i la secretària general que formalitza 
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l'acord, sense perjudici de les funcions, si és el cas, de la Junta Directiva i 
Presidència. 
 

3.2.- Relació de convenis vigents entre l’FCF i les 
Administracions Públiques (*), les seves eventuals 
modificacions i informació sobre el seu compliment i 
execució.  
 

DATA 

CONTRACTE 
EMPRESA VENCIMENT OBJECTE DEL CONVENI 

9/3/2019 

Fundació Privada 

Catalana de 

Futbol 

9/3/2023 

Conveni entre l'FCF i la Fundació 

Privada Catalana de Futbol, per regular 

les condicions en la que l'FCF col·labora 

amb la FUNCATBOL 

12/2/2011 

Federació 

Andorrana 

Futbol 

11/5/2023 

Conveni entre Comités d'Àrbitres, 

entre Escoles d'entrenadors, entre 

Àrees Esportives futbol, FS i Futbol 

Platja 

7/8/2019 
Llastres serveis 

Municipals 

8/7/2023 

Prorrogable 

anualment 

Conveni per portar a terme actuacions 

conjuntes per tal de promoure i fer 

difusió de futbol Sala al territori de 

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. 

3/4/2020 
Càritas 

Catalunya 
 

Conveni col.laboració per la difusió de 

l'imatge corporativa de Carites. 

3/10/2021 
Càritas 

Catalunya 
3/10/2022 

Conveni col.laboració per la difusió de 

l'imatge corporativa de Carites. 

7/28/2021 
Club Natació 

Reus Ploms 
7/7/2023 

Utilització de la pista d'atletisme per 

part del CTA de Tarragona. 

12/3/2020 

Fundació 

Blanquerna - 

Universitat 

Ramon Llull 

Renovable 

anual 

3/12/2022 

Conveni que regula el projecte 

formatiu, en el que els estudiants de la 

facultat desenvoluparan les seves 

pràctiques acadèmiques externes a 

l'FCF, d'acord amb els objectius 

específics. 

22/3/2022 

- FCF 

- Fundació 

Privada Cat de 

Futbol 

Quan acabi la 

competició 

Conveni que regula la col·laboració de 

l'FCF en l'organització de l'esmentada 

competició. 
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- Federació 

Esportiva 

paralítics 

cerebrals 

30/3/2022 Aj. de Terrassa 3/30/2032 

Formalitzar la cessió de l'ús prioritari 

del Complex Esportiu Municipal de les 

Fonts. Durant 10 anys a partir de la 

signatura d'aquest conveni. 

 
El compliment i execució dels convenis es desenvolupen d'acord a l'acordat.  
 
Si hagués eventuals modificacions en els referits convenis s'indicaria la data i 
forma en què s'han produït. 
 
(*) S'inclouen algunes entitats no administracions públiques. 
 

3.3.- Ajudes i subvencions públiques atorgades a l’FCF per 
les Administracions Públiques. 
 
Ajudes i subvencions rebudes: 
 
 

2022 - Temporada 2021/2022. 

 
3.3.1 En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, RESOLUCIÓ PRE/1227/2022, de 27 d'abril, per la qual s'obre la 
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals 
per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions 
esportives de clubs i associacions per a l'any 2022 (ref. BDNS 623360), es va 
concedir subvenció per import de 833.000’00 euros. 
 
3.3.2.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals regulats al RD 
2/2018, de 12 de gener, per el que es dicten determinades normes de 
desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures 
urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, 
corresponent a la temporada 2021/2022. La ”Federación Española de Fútbol” 
ha comunicat a l’FCF que concedeix a l’FCF l’import de 1.727.528,82 € a la 
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temporada esportiva 2021/2022 (“distribució ajudes de l'1% per a les FFTT 
2021-2022 amb dades llicències 2020-2021). 
 
L’import adjudicat es destina a les finalitats establertes a l’article 6 del RD 
2/2018. 
 

 
 
 
 

2021 - Temporada 2020/2021. 

 
3.3.1 En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 7-6-2021 (DOGC núm. 8443 de 25-6-2021) relativa al 
procediment RESOLUCIÓ PRE/1957/2021, per la qual s’obre convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport de 
l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs 
i associacions per a l’any 2021, les bases de la qual van ser aprovades per la 
Resolució PRE/427/2020, de 18-2, publicada al DOGC núm. 8069, de 21-2-
2020, i modificades per la Resolució PRE/764/2021, de 17-3 (DOGC núm. 
8369, de 19-3-2021) i dotació pressupostària degudament consignada a les 
partides pressupostàries del pressupost del Consell Català de l’Esport 
indicades en la resolució de convocatòria, es va concedir subvenció per import 
de 191.768 € euros (respecte a pressupost de l’activitat d’import 218.100 €). 
 
3.3.2.- En virtut de Resolució del President del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, número 79/2021, de data 20-05-2021, relativa al 
procediment RESOLUCIÓ PRE/734/2021 de 9-3 (DOGC núm. 8367), per la qual 
s’obre convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència 
per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de 
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l’activitat física i l’esport a causa de l’ajornament o al suspensió de 
competicions esportives d’àmbit català, com a conseqüència de la crisi 
sanitària, econòmica i social de la COVID-19, les bases de la qual van ser 
aprovades per la Resolució PRE/392/2021, de 12-2 (DOGC núm. 8344 de 18-
2-2021), i dotació pressupostària degudament consignada al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya indicades en la Resolució de convocatòria, es va 
concedir subvenció per import de 700.000 euros, havent-se rebut la totalitat 
de dit import. 
 
3.3.3.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals regulats al RD 
2/2018, de 12 de gener, per el que es dicten determinades normes de 
desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures 
urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, 
corresponent a la temporada 2020/2021. La ”Federación Española de Fútbol” 
ha comunicat a l’FCF que concedeix a l’FCF l’import de 1.792.310,66 a la 
temporada esportiva 2020/2021 € (“distribució ajudes de l'1% per a les FFTT 
2020-2021 amb dades llicències 2019-2020). 
 
L’import adjudicat es destina a les finalitats establertes a l’article 6 del RD 
2/2018. 
 

 
 

2020 - Temporada 2019/2020. 

 
3.3.4.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 22-12-2020, relativa al procediment RESOLUCIÓ 
PRE/3069/2020 de 26-11 (DOGC núm. 8282), per la qual s’obre convocatòria 
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del procediment per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per 
fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives 
a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la 
COVID-19, les bases de la qual van ser aprovades per la Resolució 
PRE/3046/2020, de 25-11 (DOGC núm. 8282 de 27-11), i dotació 
pressupostària degudament consignada al pressupost de la Generalitat de 
Catalunya indicades en el punt 3 de la Resolució de convocatòria, es va 
concedir subvenció per import de 9.000 euros, havent-se rebut la totalitat de 
dit import. 
 
3.3.5.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 15-12-2020, relativa al procediment RESOLUCIÓ 
PRE/1458/2020 de 18-6 (DOGC núm. 8160), per la qual s’obre convocatòria 
del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les 
activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt 
del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats 
durant la temporada 2019-2020, les bases de la qual van ser aprovades per la 
Resolució PRE/1847/2017, de 26-7, publicada al DOGC núm. 7423, de 31-7, i 
dotació pressupostària degudament consignada al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, es va concedir subvenció per import de 109.680 
euros, havent-se rebut l’import de 98.712 euros i estant pendent la xifra de 
10.968 euros. 
 
3.3.6.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 27-05-2020, PRE/1168/2020, publicada el 03-06-2020 al 
DOGC núm. 8146, a l’ empara de la Resolucions PRE/427/2020 i la partida 
pressupostària D/482000100/4710 del pressupost del Consell Català de 
l’Esport es va concedir subvenció provisional per al suport a l’acció Federació 
Catalana de Futbol per import de 579.343 euros, amb codi de l’expedient 
PRE089/20/000032, havent-se rebut l’import de 463.474,4 euros i estant 
pendent la xifra de 155.868,4 euros. 
Per tal de la concessió de l'esmentada subvenció provisional s'ha donat 
compliment al procediment de concessió regulat és la Resolució 
PRE/1168/2020, de 27-05-2020 (annex 2) en relació a tota la documentació a 
aportar.  
 
3.3.7.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals regulats al RD 
2/2018, de 12 de gener, per el que es dicten determinades normes de 
desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures 
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urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, 
corresponent a la temporada 2019/20. La ”Federación Española de Fútbol”, 
mitjançant resolució de data 04/08/2020 ha comunicat a l’FCF que concedeix 
a l’FCF l’import de 1.854.546,38 a la temporada esportiva 2019/2020 €. 
L’import adjudicat es destina a les finalitats establertes a l’article 6 del RD 
2/2018. 
 

 
 

2019 - Temporada 2018/2019. 

 
3.3.8.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 27-06-2019, a l’ empara de la Resolucions PRE/2847/2018 
i PRE/784/2018 i la partida pressupostària 6100D/482000100/4710/0000 del 
pressupost del Consell Català de l’Esport es va concedir subvenció per al 
suport de la Federació Catalana de Futbol, per import de 421.503,08 euros, 
amb codi de l’expedient PRE060/19/00013. 
 
Per tal de l'atorgament de l'esmentada subvenció s'ha donat compliment al 
procediment de concessió regulat és la Resolució PRE/784/2018, de de 17 
d’abril, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en 
relació a tots els requisits i incompatibilitats aplicables. Així mateix es donarà 
compliment a les obligacions relatives a la justificació de l'aplicació dels fons 
percebuts, així com a la resta d'obligacions a què estan subjectes les entitats 
beneficiàries. 
 
3.3.9.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals regulats al RD 
2/2018, de 12 de gener, per el que es dicten determinades normes de 
desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures 
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urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, 
corresponent a la temporada 2018/19. La ”Federación Española de Fútbol”, 
mitjançant escrits de data 20/12/2018 i 20/3/2019 ha comunicat a l’FCF que 
les quantitats que li correspon percebre a compte que ha fet efectives, d’acord 
als criteris de repartiment que estableix l’article 5 es de 1.778.782,98 €. 
 
L’import adjudicat es destina a les finalitats establertes a l’article 6 del RD 
2/2018. 
 

 
 

2018 – Temporada 2017/2018. 

 
3.3.10.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 29-11-2018, a l’ empara de la Resolucions PRE/1048/2018, 
PRE/784/2018 i PRE/2549/2018, i la partida pressupostària 
6100D/482000100/4710/0000 del pressupost del Consell Català de l’Esport es 
va concedir subvenció per al suport de la Federació Catalana de Futbol, per 
import de 598.000 euros, amb codi de l’expedient PRE040/18/00024. 
 
Per tal de l'atorgament de l'esmentada subvenció s'ha donat compliment al 
procediment de concessió regulat en la Resolució PRE/784/2018, de 17 
d’abril, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en 
relació a tots els requisits i incompatibilitats aplicables. Així mateix s'ha donat 
trasllat del compliment a les obligacions relatives a la justificació de l'aplicació 
dels fons percebuts, així com a la resta d'obligacions a què estan subjectes les 
entitats beneficiàries. 
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3.3.11.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals regulats al RD 
2/2018, de 12 de gener, per el que es dicten determinades normes de 
desenvolupament del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures 
urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de 
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, 
corresponent a la temporada 2017/18. La ”Federación Española de Fútbol”, 
mitjançant escrit de data 29/06/2018 ha comunicat a l’FCF que la quantitat 
que li correspon percebre d’acord  als criteris de repartiment que estableix 
l’article 5 del referit RD 2/2018, és de 1.668.652,49 €. L’import adjudicat es 
segons les finalitats establertes a l’article 6 del RD 2/2018. 
 

 
 
3.3.12.- Subvenció concedida per la Diputació de Girona, per import de 8.000 
€, mitjançant decret de data 21 de juny de 2018, núm. de expedient 
2018/5765, amb objecte: gala del Futbol Gironí –any 2018, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 110/2310/48900. 
 

2017 - Temporada 2016/2017. 

 
3.3.13.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 25-07-2017, a l’ empara de la Resolucions PRE/696/2017 
i PRE/736/2017 i la partida pressupostària 6100D/482000100/4710/0000 del 
pressupost del Consell Català de l’Esport es va concedir subvenció per al 
suport de la Federació Catalana de Futbol, per import de 581.000 euros, amb 
codi de l’expedient PRE021/17/00021. 
 
Per tal de l'atorgament de l'esmentada subvenció s'ha donat compliment al 
procediment de concessió regulat en la Resolució PRE/696/2017, de 30 de 
març, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en 
relació a tots els requisits i incompatibilitats aplicables. Així mateix s'ha donat 
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compliment a les obligacions relatives a la justificació de l'aplicació dels fons 
percebuts, així com a la resta d'obligacions a què estan subjectes les entitats 
beneficiàries. 
 
3.3.14.- La Federació Catalana de Futbol és perceptora d'una contribució 
solidària provinent del repartiment dels drets audiovisuals d’acord amb el 
Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la 
comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les 
competicions de futbol professional, corresponent a la temporada 2016/17. 
La ”Federación Española de Fútbol” transfereix a l’FCF l’import de 
1.567.839,00 € en dit concepte. L’import adjudicat es destina segons les 
finalitats establertes a l’article 6 del RD 2/2018. 
 

 
 
3.3.15.- Subvenció concedida per la Diputació de Girona, per import de 50.000 
€, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 21 de 
novembre de 2017, núm. de expedient 2017/5948, amb objecte: educació en 
valors al futbol base català + kesport, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
520.3410.48029.  
 

2016 

 
3.3.16.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 22-04-2016, a l’ empara de la Resolució PRE/2972/2015 i 
la partida pressupostària 6100D/482000100/4710/0000 del pressupost del 
Consell Català de l’Esport per l’exercici 2016 es va concedir subvenció per al 
suport a l’acció de la Federació Catalana de Futbol, per import de 181.000 
euros. 
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3.3.17.- D’acord al conveni subscrit en data 04-11-2016 entre el Consell Català 
de l’Esport y la Federació Catalana de Futbol per al desenvolupament del 
projecte “Educació en Valors al Futbol Base Català” durant l’any 2016, el 
Consell Català de l’Esport contribueix al finançament de les activitats dutes a 
terme per la Federació Catalana de Futbol durant l’any 2016 en el marc de dit 
conveni amb una subvenció per import de 200.000,00 €, amb càrrec a la 
partida D7482000100/4710 del pressupost del Consell Català de l’Esport. 
 

2015 

 
3.3.18.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 20-03-2015, a l’ empara de la Resolució PRE/47/2015 i la 
partida pressupostària 6100D/482000100/4710/0000 del pressupost del 
Consell Català de l’Esport per l’any 2015 es va concedir subvenció per al suport 
a l’acció de la Federació Catalana de Futbol, per import de 181.000 euros.  
 

2014 

 
3.3.19.- En virtut de Resolució de la Generalitat de Catalunya - Consell  General 
de l’Esport, de data 20-03-2014, a l’ empara de la Resolució PRE/2508/2015 i 
la partida pressupostària 6100D/482000100/4710/0000 del pressupost del 
Consell Català de l’Esport per a l’exercici 2014 es va concedir subvenció per al 
suport a l’acció de la Federació Catalana de Futbol, per import de 180.500 
euros. 
 
 
 
 
 
 
 
  

4) Normativa i altres disposicions de la 
Federació Catalana de Futbol. 

 

4.1.- Estatuts de la Federació Catalana de Futbol. 
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Estatuts vigents, incorporant les últimes modificacions aprovades per 
l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol celebrada 
el dia 27 de juny de 2022.  
ENLLAÇ 
 

4.2.- Reglament General de la Federació Catalana de 
Futbol. 

 

Reglament General vigent, incorporant les últimes modificacions aprovades 
per l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol 
celebrada el dia 27 de juny de 2022.  
ENLLAÇ 
 

4.3.- Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol  (Comissió 
d’Ètica Esportiva i de Lluita Contra la Violència.) 
 
El Codi Ètic és un text que forma part del cos normatiu de l'FCF, que pretén 
regular totes aquelles actuacions amb ocasió de l'activitat esportiva, dirigides 
a preservar els valors de respecte, joc net, esportivitat, compromís, lleialtat i 
objectivitat per part de totes les persones i entitats sotmeses al Codi. 
 
Així mateix el citat Codi té com a objectiu l'eradicació o, en el seu cas, la 
reducció o atenuació en els seus efectes, de les conductes relacionades amb 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport del futbol. 
 
El Codi és aplicable a totes les persones i entitats integrades en l'organització 
de l'FCF esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, que participin 
directament o indirectament en les activitats esportives organitzades per la 
mateixa, i, en particular, sobre els futbolistes (i els seus representants legals 
en el cas de menors d'edat), tècnics, entrenadors, monitors, personal tècnic i 
auxiliar dels clubs, delegats, organitzadors de competicions federades, 
àrbitres, que estant federats desenvolupin activitats tècniques o esportives en 
l'àmbit del futbol català, així com als directius de les esmentades entitats i als 
propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició 
organitzada per l'FCF. 
 
Les entitats esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, així com els 
propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició 

https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_10:12:16.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_10:32:13.pdf
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federada, han de prestar tot el seu suport al respecte i aplicació del Codi Ètic 
i a la seva difusió entre tots els destinataris, i, si s'escau, usuaris dels recintes 
esportius, en particular amb aquells que tinguin tasques de responsabilitat 
amb joves menors d'edat. 
ENLLAÇ 

 

4.4 Codi Ètic i de Conducta de la Federació Catalana de 
Futbol. 
 
El Codi Ètic i de Conducta de l’FCF resulta d'obligat compliment per a tots els 
seus directius, empleats i tercers que actuïn sota l'àrea de supervisió, 
vigilància i control de la Federació. 
ENLLAÇ 

 

4.5.- Reglaments Comitè Tècnic d’Entrenadors, Comitè 
Tècnic d’Entrenadors Futbol Sala, Comitè d’Àrbitres, 
Comitè d’Àrbitres Futbol Sala. 
 
Estan publicats al web de l’FCF (“Federació > Estatuts i Reglament General”) 
els següents Reglaments: 
 
▪ Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors. 

ENLLAÇ  
 

▪ Reglament Comitè Tècnic d’Entrenadors Futbol Sala. 
ENLLAÇ 
 

▪ Reglament del Comitè d’Àrbitres. 
ENLLAÇ 
 

▪ Reglament del Comitè d’Àrbitres Futbol Sala. 
ENLLAÇ 
 

4.6.- Circulars de l’FCF. 
 

https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:44:35.pdf
https://files.fcf.cat/compliance/2022/FCF%20-%20SGCP%20-%20CODI%20ETIC%20I%20DE%20CONDUCTA%20%281%29.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:45:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:46:55.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:47:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/113_2022-07-15_12:47:41.pdf
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Estan publicats al web de l’FCF (“Federació > Circulars”) les Circulars de les 
Temporades 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 i 
2018-2017: 
 

Temporada 2022/2023. 

 
▪ Circular 16. Desenvolupament pla de competicions futbol base masculí i 

femení (20-12-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 15. Inscripció de jugadors futbol base camp periode transitori 

aplicació article 143.5 (17-11-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 14. Propera finalització del termini de modificació dels nivells dels 

jugadors en futbol camp (17-11-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 13. Ajut als clubs pilotes oficials temporada 2023-2023 (17-11-

2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 12. Recordatori termini abonament honoraris arbitrals (24-10-

2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 11. Pla sectorial de l’esport en l’etapa post covid (15-09-2022) 

ENLLAÇ 
▪ Circular 10. Desenvolupament de les bases de competició de les 

competicions estatals delegades (15-09-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 9. Reconeixements mèdics preventius (15-09-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 8. Ampliació de l’horari d’atenció a clubs i federats (15-09-2022) 

ENLLAÇ 
▪ Circular 7. Normativa d’obligat compliment en la celebració 

d'esdeveniments esportius (12-09-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 6. Sancions pendents de compliment per la temporada 2022/2023 

(09-09-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 5. Modificacions articles Estatuts i Reglament General (13-07-

2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 4. Pla general d’actuació (08-07-2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 3. Protocol d’autorització i celebració de partits amistosos (07-07-

2022) ENLLAÇ 
▪ Circular 2. Titulacions dels enternadors/es per categories (06-07-2022) 

ENLLAÇ 
▪ Circular 1. Quotes federatives (06-07-2022) ENLLAÇ 
 

Temporada 2021/2022. 

 
▪ Circular 42. Horaris d’estiu d’atenció al públic (30-06-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 41. Tramitació de llicències (30-06-2022). ENLLAÇ 

https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-12-20_18:43:41.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-11-17_11:22:49.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-11-17_11:21:54.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-11-17_11:21:00.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-10-24_10:25:11.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-15_18:57:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-15_10:18:48.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-15_10:17:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-15_10:16:49.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-12_17:00:56.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-09-08_17:44:40.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-07-13_10:33:16.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-07-08_13:58:45.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-07-08_13:46:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-07-06_12:54:39.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-07-06_11:17:14.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-06-30_18:58:20.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-06-30_18:57:39.pdf
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▪ Circular 40. Procediment d’inscripció de federats (30-06-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 39. Mesures de gràcia (22-06-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 38. Horaris uniformes darrera jornada tercera catalana (02-06-

2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 37. Aturades per a refrescar-se (23-05-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 36. Horaris uniformes darrera jornada, primera, segona i tercera 

catalana (19-05-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 35. Convenis de filialitat entre clubs (13-05-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 34. Eliminació de l’obligació de validar la declaració de 

responsabilitat relativa a la Covid-19 a través del portal del federat (28-04-
2022). ENLLAÇ 

▪ Circular 33. Horaris uniformes darrera jornada oficial primera catalana 
grups 1 i 2 (26-04-2022). ENLLAÇ 

▪ Circular 32. Ajuts per la participació en la copa catalana de futbol sala (06-
04-2022). ENLLAÇ 

▪ Circular 31. Subvenció de material esportiu: pilotes oficials temporada 
2022-2023 (29-03-2023). ENLLAÇ 

▪ Circular 30. Campanya de suport als clubs de base (29-03-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 29. Campanya de suport als equips que competeixen en categories 

nacionals d’aficionats (29-03-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 28. Campanya #orgullosa de promoció del futbol i futbol base 

femení base. ENLLAÇ 
▪ Circular 27. Premi joc net de la campanya “tots som un equip” (29-03-

2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 26. Campanya “tots som un equip”de promoció del futbol i futbol 

sala (masculí i femení) (29-03-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 25. Desenvolupament pla de competicions futbol base masculí i 

femení (18-03-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 24. Modificacions transitòries al reglament sobre l’estatut i la 

transferencia de jugadors/es (RETJ) de la FIFA … (11-03-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 23. Competicions disputades en dues fases (08-02-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 22. Actualització del protocol a seguir en les competicions de l’FCF 

per a minimitzar el risc de contagi de Covid-19 (26-01-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 21. Tarifes arbitrals per partits ajornats per Covid-19 (21-01-2022). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 20. Nou sistema de reconeixements mèdics (13-01-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 19. Reconeixements mèdics esportius (04-01-2022). ENLLAÇ 
▪ Circular 18 - Inscripció de jugadores f.camp periode transitori aplicació art. 

143.5  (26-10-2021). ENLLAÇ 

https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-06-30_18:57:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-06-22_13:24:22.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-06-02_18:49:54.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-05-23_10:16:59.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-05-19_18:16:58.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-05-13_14:39:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-04-28_18:22:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-04-26_18:51:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-04-06_18:56:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:58:07.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:53:55.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:50:16.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:45:08.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:40:17.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-29_12:36:33.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-18_13:28:50.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-03-11_09:55:09.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-02-08_13:58:27.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-01-26_11:02:32.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-01-21_13:46:42.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2022-01-13_12:48:23.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-26_10:26:07.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-26_10:26:07.pdf
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▪ Circular 17 - Presentació d'al·legacions i interposició de recursos davant 
dels comitès federatius (26-10-2021). ENLLAÇ 

▪ Circular 16 - Actualització del protocol a seguir en les competicions de l'FCF 
per a minimitzar el risc de contagi de covid-19 (22-10-2021). ENLLAÇ  

▪ Circular 15 - Futbol d’iniciació – debutants (07-10-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular 13 - Titulacions dels entrenadors per categories (05-10-2021). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 14 - Tarifes arbitrals dels divendres per la tarda (04-10-2021). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 11 bis - Pilotes subvenció (01-10-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular 12 - Drets audiovisuals de les competicions territorials (28-09-

2021). ENLLAÇ 
▪ Circular 11 - Ajut als clubs pilotes oficials temporada 2021-22 (27-09-2021). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 10 - Guia per a delegats i delegades (27-09-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular 9 - Actualització del protocol a seguir en les competicions de l'FCF 

per a minimitzar el risc de contagi de covid-19 (23-09-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular 8 - Ampliació de l'horari d'atenció a clubs i federats (20-09-2021). 

ENLLAÇ  
▪ Circular 7 - Normativa d’obligat compliment en la celebració 

d’esdeveniments esportius -especial normativa covid-19- (08-09-2021). 
ENLLAÇ   

▪ Circular 6 - Desenvolupament de les bases de competició de les 
competicions estatals delegades (08-09-2021). ENLLAÇ 

▪ Circular 4 - Normativa vigent partits amistosos (08-09-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular 5  - Sancions pendents de compliment (02-09-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular 3 modificacions dels estatuts i reglament general (26-07-2021). 

ENLLAÇ  
▪ Circular 2 - Pla general d'actuació futbol (26-07-2021). ENLLAÇ  

 
▪ Circular 1 - Quotes federatives  (13-07-2021). ENLLAÇ  
 

Temporada 2020/2021. 

 
▪ Circular nº 60 - Qüestions reglamentàries sobre tramitació de llicències 

(06-07-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular nº 59 - Procediment d’inscripció de federats (06-07-2021). ENLLAÇ

  
▪ Circular nº 58 - Pròrroga de la temporada 2020/2021 (01-07-2021). ENLLAÇ

  

https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-26_10:24:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-22_14:22:45.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-07_09:39:21.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-05_17:03:59.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/100_2021-10-05_10:40:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-10-01_12:59:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-28_09:30:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-27_12:12:22.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-27_12:03:24.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-27_11:10:12.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-20_18:28:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-08_12:30:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-08_10:56:15.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-08-13_13:57:30.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-09-02_12:19:46.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-26_10:28:10.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-26_10:27:33.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-13_10:13:21.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-06_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-06_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-06_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-01_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-07-01_00:00:01.pdf
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▪ Circular nº 57 -  Horaris d’estiu d’atenció al públic (25-06-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 56 - Campanya de suport als equips que competeixen en 

categories nacionals d’aficionats (20-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 55 - Campanya de suport als clubs de base (20-05-2021).

 ENLLAÇ 
▪ Circular nº 54 - Campanya #orgullosa de promoció del futbol i futbol base 

femení base (19-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 53 - Campanya “tots som un equip” de promoció del futbol i 

futbol sala amateur -masculí i femení- (19-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 52 – Devolució 50% de la quota del portal del federat (19-05-

2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 51 - Convenis de filialitat entre clubs (14-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 50 - Desenvolupament pla de competicions Futbol Sala (13-05-

2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 49 - Desenvolupament pla de competicions futbol base i femení

  (13-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 48 - Nova actualització del protocol a seguir en les competicions 

per a minimitzar el risc de contagi de covid-19 (11-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 47 - Finalització de l’estat d’alarma: noves mesures aplicables a 

la pràctica esportiva (10-05-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 46 - Campanya “tots som un batec” promoció d’ús i provisió 

d’equips de cardiprotecció (21-04-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 45 - Aturades per a refrescar-se (26-03-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 44 - Alineació de futbolistes de segona catalana (16-03-2021). 

ENLLAÇ 
▪ Circular nº 43 - Presència de públic a les instal·lacions esportives (15-03-

2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 42 - Represa de les competicions cadets i inferiors (11-03-2021). 

ENLLAÇ 
▪ Circular nº 41 - Competició de segona catalana (10-03-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 40 - Nous imports dels rebuts arbitrals de futbol sala (09-03-

2021). ENLLAÇ  
▪ Circular nº 39 - Nous imports dels rebuts arbitrals (09-03-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular nº 38 - Represa de les competicions amateurs/sèniors i juvenils 

(08-03-2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 37 - Prescripció de les sancions lleus (25-02-2021). ENLLAÇ  
▪ Circular nº 36 - Informació sobre el reinici de les competicions (22-02-

2021). ENLLAÇ 
▪ Circular nº 35 - Actualització del protocol a seguir en les competicions per 

a minimitzar el risc de contagi de covid-19 (10-02-2021). ENLLAÇ 

https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-06-25_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-20_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-20_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-19_00:00:03.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-19_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-19_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-14_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-13_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-13_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-11_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-05-10_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-04-21_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-26_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-16_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-15_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-11_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-10_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-09_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-09_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-03-08_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-25_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-22_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-10_00:00:01.pdf
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▪ Circular nº 34  - Adaptació de diversos articles del reglament general al nou 
format de competicions (09-02-2021). ENLLAÇ 

▪ Circular nº 33 - Autorització de les competicions que donen accés a les 
categories estatals (08-02-2021). ENLLAÇ 

▪ Circular nº 32 - Flexibilització de les restriccions a la pràctica esportiva (08-
02-2021). ENLLAÇ  

▪ Circular nº 31 - Pròrroga de les restriccions aprovades pel Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya en data 04/01/21 (18-01-2021). 
ENLLAÇ 

▪ Circular nº 30 - Restriccions aprovades pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya en data 04/01/21 (05-01-2021). ENLLAÇ 

▪ Circular nº 29 - Continuïtat de les mesures restrictives en la pràctica 
esportiva (29-12-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular nº 28 - Noves restriccions a la pràctica esportiva aprovades pel 
departament de salut de la generalitat de Catalunya (21-12-2020). ENLLAÇ
  

▪ Circular nº 27 - Adaptació del pla de competicions de futbol sala (15-12-
2020). ENLLAÇ 

▪ Circular nº 26 - Bases de competició de la lliga nacional juvenil grup 7è
 (11-12-2020). ENLLAÇ 

  
▪ Circular nº 25 - Adaptació del pla de competicions de futbol 11 i futbol 7 

(11-12-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 24 – Obertura d’instal·lacions i data probable de represa de les 

competicions (20-11-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 23 – Aplicació per a la comunicació de positius de Covid-19 (19-11-

2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 22 - Ajornament dels partits oficials de categories territorials del 

cap de setmana del 14 i 15 de novembre (11-11-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 21 - Gestió de les incidències relatives a la Covid-19 en les 

competicions estatals delegades (29-10-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 20 - Nou ajornament de les competicions d’àmbit territorial (29-

10-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 19 – Afectació del toc de queda decretat pel Govern de la 

Generalitat a les activitats esportives (26-10-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 18 - Horari d’atenció al públic de les seus federatives (16-10-2020). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 17 - Ajornament de les competicions d’àmbit territorial per un 

termini de 15 dies (16-10-2020). ENLLAÇ 

https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-09_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-08_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-02-08_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-01-18_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2021-01-05_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-29_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-21_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-21_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-15_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-11_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-12-11_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-11-20_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-11-19_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-11-11_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-29_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-29_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-26_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-16_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-16_00:00:01.pdf
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▪ Circular 16 - Designació de responsable de compliment del protocol per a 
minimitzar el risc de contagi de Covid-19 (07-10-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 15 - Sancions pendents de compliment per a la temporada 
2020/2021 (30-09-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 14 - Normativa d’obligat compliment en la celebració 
d’esdeveniments esportius (especial normativa Covid-19) (30-09-2020). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 13 - Protocol a seguir en les competicions  per a minimitzar el risc 
de contagi de Covid-19 (29-09-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 12 - Titulacions dels Entrenadors per Categories (25-09-2020). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 11 - Tarifes Arbitrals dels Partits entre Setmana - 25-09-2020. 
ENLLAÇ 

▪ Circular 10 - Inscripció dels Tècnics al Registre de Professions de la 
Generalitat de Catalunya / Ropec -17-09-2020. ENLLAÇ 

▪ Circular 9 - Ampliació de l'horari d'atenció a Clubs i Federats (17-09-2020). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 8 - Inscripció Jugadors Futbol Camp Període Transitori Aplicació 
Article 143.5 (7-09-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 7 - Modificacions Articles , Estatuts I Reglament General (09-09-
2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 6 - Pla Competicions T-2020-21 (04-09-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 5 - Pròrroga de Vigència dels Reconeixements Mèdics (06-08-

2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 4 - Quotes Federatives (03-08-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 3 - Tramitació de Llicències (03-08-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 2 - Procediment d'inscripció de Federats (03-08-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 1 - Partits Amistosos en la Fase de Represa (24-07-2020). ENLLAÇ 

 

Temporada 2019/2020. 

▪ Circular 39 - Tancament de la Delegació de Lleida (14-07-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 38 - Horaris d’Estiu d’Atenció al Públic (30-06-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 37 -Tancament de la Temporada 2019/2020 (29-06-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 36 - Ajut als Clubs, Pilotes Oficials Temporada 2020-2021 (18-06-

2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 35 - Apreciació d’Ofici de la Prescripció de les Sancions Lleus (15-

06-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 34 - Convenis de Filialitat (10-06-2020). ENLLAÇ  

https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-10-07_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-30_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-30_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-29_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-25_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-25_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-17_00:00:03.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-17_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-17_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-08_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-09-04_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-08-05_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/https:/files.fcf.cat/documentos/119_2020-08-03_00:00:03.pdf/119_2020-07-14_11:44:06.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-08-03_00:00:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-08-03_00:00:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-07-24_11:36:39.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-07-14_11:44:06.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-30_11:18:48.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-29_17:04:45.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-18_12:46:01.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-15_10:45:12.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-10_15:33:16.pdf
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▪ Circular 33 - Represa de l'Activitat dels Òrgans Jurisdiccionals (03-06-2020). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 32  - Reobertura dels Centres de Treball (29-05-2020). ENLLAÇ  
▪ Circular 31 - Efectes Classificatoris Temporada 19/20 (28-05-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular  30 - Suspensió Definitiva de les Competicions d’Àmbit Territorial 

(27-04-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 29 - Atenció al Públic mentre duri l’Estat d’Alarma (31-03-2020). 

ENLLAÇ.   
▪ Circular 28 - Continuació de les Mesures Extraordinàries de Prevenció del 

Coronavirus Sars-Cov-2 (24-03-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 27 - Suspensió de les Autoritzacions de Partits Amistosos 

Homologats (18-03-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 26 -  Suspensió dels Terminis Processals i de Prescripció i Caducitat 

en els Procediments Jurisdiccionals Federatius (16-03-2020). ENLLAÇ  
▪ Circular 25 - Tancament de la Seu Central i Delegacions (14-03-2020). 

ENLLAÇ 
▪ Circular 24 - Tancament de la Delegació de L’Anoia (13-03-2020). ENLLAÇ. 
▪ Circular 23 - Implantació del Règim Extraordinari de Teletreball amb 

Restricció del Treball Presencial als Centres (12-03-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 22 - Mesures Extraordinàries de Prevenció del Coronavirus Sars-

Cov2 en Competicions d’Àmbit Estatal (No Professional) i Territorial (11-
03-2020). ENLLAÇ 

▪ Circular 21 - Circular Nº 21 Mesures Excepcionals en les Competicions 
d'Àmbit Estatal i Internacionals (10-03-2020). ENLLAÇ 

▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral (05-03-2020). ENLLAÇ 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 26/02/2020 (03-03-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular Apel·lació 27-02-2020 (28-02-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 20 - Adhesió al Codi Ètic de l’FCF  (11-02-2020). ENLLAÇ 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral (10-02-2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 19 - Modificació Pla de Competicions Categories Amateurs (27-01-

2020). ENLLAÇ 
▪ Circular 18 - Premi Joc Netcampanya “Tots Som Un Equip” (09-01-2020). 

ENLLAÇ 
▪ Circular Apel·lació 05-12-2019 (10-12-2019). ENLLAÇ 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral (05-12-2019). ENLLAÇ 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral (31-10-2019). ENLLAÇ 
▪ Circular 17 -  Competició de Debutants (17-10-2019). ENLLAÇ 
▪ Circular 16 - Drets d’Accés als Recintes Esportius i Acreditacions (17-10-

2019). ENLLAÇ 
▪ Circular 15 - Pactes Entre Clubs i Futbolistes (02-10-2019). ENLLAÇ  

https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-06-03_12:34:58.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-05-29_16:51:54.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-05-28_10:18:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-04-27_10:56:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-31_09:38:38.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-24_09:54:52.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-18_10:43:18.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-16_11:47:34.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-14_13:50:38.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-13_13:13:35.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-12_18:58:47.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-11_15:03:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-10_18:06:07.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-05_14:41:32.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-03-03_13:41:29.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-02-28_12:34:11.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-02-11_17:46:44.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-02-10_17:16:48.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2020-01-27_18:25:54.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-12-19_14:36:00.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-12-10_11:20:02.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-12-05_17:42:41.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-10-31_14:15:52.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-10-17_17:31:19.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-10-17_17:30:49.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-10-02_23:49:59.pdf
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▪ Circular 14 - Campanya #Orgullosa de Promoció del Futbol Femení (20-09-
2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 13 - Tarifes Arbitrals dels Divendres per la Tarda - (18-09-2019). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 12 - Recordatori de la Normativa Reguladora de l’Alineació de 
Futbolistes en Absència de Llicència (12-09-2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 11 - Règim Transitori en l’Exigència dels Requisits de Titulació per 
Tècnics de les Categories de Primera Divisió Cadet i Infantil (06-09-2019). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 10 - Ampliació de l'Horari d'Atenció a Clubs i Federats (05-09-
2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 9 - Reconeixements Mèdics en Període Estival (22-08-2019). 
ENLLAÇ 

▪ Circular 8 - Normativa d’Obligat Compliment en la Celebració 
d’Esdeveniments Esportius (01-08-2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 7 - Campanya “Tots Som un Equip” Promoció del Futbol i Futbol 
Sala Amateur (26-07-2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 6 - Titulacions dels Entrenadors i Monitors per categories (23-07-
2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 5 - Sancions pendents de compliment per a la temporada 
2019/2020 (22-07-2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 4 - Inscripció dels tècnics al Registre de Professions de la 
Generalitat de Catalunya - R.O.P.E.C. (11-07-2019). ENLLAÇ 

▪ Circular 3 - Tramitació de llicències (08-07-2019). ENLLAÇ 
▪ Circular 2 - Modificacions articles Estatuts i Reglament General (08-07-

2019). ENLLAÇ 
▪ Circular 1, corresponent al Pla de Competicions de l’FCF per a la temporada 

2019/2020, aprovat a l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 
dia 28 de juny al Teatre de l’Ateneu de Tàrrega (08-07-2019). ENLLAÇ 
 

Temporada 2018/2019. 

 
▪ Circular 37 - Horaris atenció públic (28-06-2019).  
▪ Circular 36 - Quotes federatives per la temporada 2019-2020 (26-06-2019).

  
▪ Circular 35 - Procediment d’inscripció de federats (20-06-2019).  
▪ Circular 34 - Aturades per refrescar-se (06-06-2019).  
▪ Circular 33 - Dret d’accés als recintes esportius i acreditacions (22-05-

2019).  

https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-09-20_14:29:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-09-18_12:01:05.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-09-12_17:01:43.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-09-06_11:16:51.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/119_2019-09-05_19:07:55.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-08-22_11:54:27.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-08-01_12:43:18.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-26_12:47:12.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-23_15:17:17.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-22_18:36:28.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-11_14:41:38.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-08_18:03:59.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/119_2019-07-08_18:02:56.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/2019/pla_competicio.pdf


 
 

 
 

Pàgina 89 de 101  

Portal de Transparència FCF 
Informe de Transparència 

13 de gener de 2023 

▪ Circular 32 - Ajut als clubs, pilotes oficials temporada 2019-2020 (16-05-
2019).  

▪ Circular 31 - Horaris uniformes darrera jornada oficial primera, segona i 
tercera catalanes futbol camp (15-05-2019).  

▪ Circular 30 - Partits amistosos (08-05-2019).  
▪ Circular 29 - Mesures de prevenció d’acords conduents a l’obtenció de 

resultats irregulars (08-05-2019).  
▪ Circular 28 - Convenis filialitat clubs (12-04-2019).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 05-04-2019.  
▪ Circular 27 - Pautes per a la presentació d’al·legacions i recursos (18-03-

2019).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 14-03-2019.  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 08-02-2019.  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 18-02-2019. 
▪ Circular 26 - Desenvolupament pla de competicions futbol base i futbol 

femení (31-01-2019) 
▪ Circular 25 - Convocatòria eleccions a membres representants de 

l'assemblea general de l’FCF dels estaments de futbolistes, àrbitres i 
entrenadors  -futbol onze i futbol cinc- (29-01-2019)  

▪ Circular 24 - Modificació pla de competicions categories amateur (29-01-
2019)  

▪ Circular 23 - Modificació del termini de finalització de l’habilitació 
(moratòria) a favor d’entrenadors, monitors i coordinadors (23-01-2019) 

▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 30-11-2018.  
▪ Circular 22 - Campanya #Orgullosa de promoció del futbol femení (29-11-

2018).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 21-11-2018.  
▪ Circular 21 - Aclariment article 78è del Reglament General (21-11-2018) 
▪ Circular 20 - Termini modificació nivell jugadors en futbol camp (21-11-

2018).  
▪ Circular Apel·lació 09-11-2018.  
▪ Circular 19 - Recordatori de la normativa sobre equipacions (06-11-2018). 
▪ Circular Apel·lació 02-11-2018.  
▪ Circular Apel·lació 25-10-2018.  
▪ Circular 18 - Recordatori de la normativa reguladora de les condicions 

generals per percebre subvencions federatives (25-10-2018).  
▪ Circular Apel·lació 18-10-2018.  
▪ Circular 17 - Recordatori de la normativa reguladora de l’alineació de 

futbolistes en absència de llicència (19-10-2018).  
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▪ Circular 16 -Alineació de futbolistes i tècnics en cas de defecte d’alguna 
llicència (05-10-2018).  

▪ Circular 15 - Futbol d'iniciació – debutant (21-09-2018).  
▪ Circular 14 - Modificacions Reglament General més destacades (21-09-

2018).  
▪ Circular 13 - Normativa d'obligat compliment en la celebració 

d'esdeveniments esportius (06-09-2018).  
▪ Circular 12 - Ampliació de l'horari d'atenció a clubs i federats (06-09-2018).

  
▪ Circular 11 - Règim transitori en l’exigència dels requisits de titulació per 

entrenadors, monitors i coordinadors (31-08-2018). 
▪ Circular 10 - Inscripció de jugadores futbol camp període transitori 

aplicació article 143.5 (31-08-2018)  
▪ Circular 9 - Modificació termini inscripció competició amateur sub23 (20-

08-2018). 
▪ Circular 8 - Reconeixements mèdics en període estival (30-07-2018). 
▪ Circular 7 - Sancions pendents de compliment per a la temporada 

2018/2019 (26-07-2018). 
▪ Circular 6 - Principals modificacions reglamentàries (20-07-2018). 
▪ Circular 5 - Competició d'amateur Sub-23 (18-07-2018).  
▪ Circular 4 - Titulacions dels entrenadors i monitors per categories (16-07-

2018).  
▪ Circular 3 - Tramitació de Llicències (11-07-2018).  
▪ Circular 2 - Modificacions articles Estatuts, Reglament General i altres 

disposicions de l'FCF (09-07-2018).  
▪ Circular 1 - Pla Competicions 18-19 (09-07-2018).  
▪ Circular Apel·lació 13-06-2019.  
▪ Circular Apel·lació 06-06-2019.  
▪ Circular Apel·lació 30 i 31 de Maig de 2019.  
▪ Circular Apel·lació 23-05-2019.  
▪ Circular Apel·lació 16-05-2019.  
▪ Circular Apel·lació 10 -05-2019.  
▪ Circular Apel·lació 02 de Maig de 2019.  
▪ Circular Apel·lació 26-04-2019.  
▪ Circular Apel·lació 11-04-2019.  
▪ Circular Apel·lació 05-04-2019.  
▪ Circular Apel·lació 28-03-2019.  
▪ Circular Apel·lació 21-03-2019.  
▪ Circular Apel·lació 14-03-2019.  
▪ Circular Apel·lació 07-03-2019.  
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▪ Circular Apel·lació 21-02-2019.  
▪ Circular Apel·lació 14-02-2019.  
▪ Circular Apel·lació 07-02-2019.  
▪ Circular Apel·lació 24-01-2019.  
▪ Circular Apel·lació 17-01-2019.  
▪ Circular Apel·lació 10-01-2019.  
▪ Circular Apel·lació 20-12-2018.  
▪ Circular Apel·lació 13-12-2018.  
▪ Circular Apel·lació 29-11-2018.  
▪ Circular Apel·lació 22-11-2018. 

Temporada 2017/2018. 
 

▪ Circular 42 - Horaris d’atenció a clubs i federats 2017-2018 (26-06-2018). 
▪ Circular 41 - Procediment d'inscripció de federats (26-06-2018). 
▪ Circular 40 - Horaris uniformes darrera jornada oficial primera, segona i 

tercera catalanes futbol camp (11-05-2018). 
▪ Reunió comitè disciplina arbitral 10-05-2018. 
▪ Circular 39 - Ajut als clubs, pilotes oficials temporada 2018-2019 (27-04-

2018).  
▪ Circular 38 - Mesures de prevenció d’acords conduents a l’obtenció de 

resultats irregulars (23-04-2018).  
▪ Circular 37- Partits amistosos (23-04-2018).  
▪ Circular 36 - Inscripció de coordinadors (10-04-2018). 
▪ Circular 35 - Alineació de jugadors en estat de baixa mèdica (10-04-2018).

  
▪ Circular 34 - Convenis de filialitat (05-04-2018).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 05-04-2018. 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 21-03-2018. 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 08-03-2018. 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral F. Sala 05-03-2018.  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 01-03-2018. 
▪ Circular 33 - Quotes de partit i tornejos amistosos internacionals (23-01-

2018).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 21-12-2017. 
▪ Circular 32 - Desenvolupament pla de competicions: futbol base i futbol 

femení (19-12-2017).  
▪ Circular 31 - Modificació pla de competicions categories amateurs (18-12-

2017).  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 11-12-2017. 
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▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 29-11-2017. 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 22-11-2017. 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral. 
▪ Circular Apel·lació 16-11-2016. 
▪ Circular 30 - Termini extraordinari (10-11-2017).  
▪ Circular Reunió Comitè Disciplina Arbitral 20-09-2017.  
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 20-10-2017. 
▪ Circular 29 - Pilota oficial de futbol sala 13-10-2017. 
▪ Circular 28 - Requisits per rebre subvencions federatives (13-10-2017). 
▪ Circular 27 - Compatibilitat llicència jugadora i àrbitra (13-10-2017). 
▪ Circular 26 - Dels canvis a l’últim quart en les competicions de futbol 7 (07-

10-2017). 
▪ Circular 25 - Moratòria porters futbol sala i porters futbol femení (29-09-

2017).  
▪ Circular 24 - Dels pactes entre clubs i futbolistes (27-09-2017). 
▪ Circular 23 - Mesures addicionals per al compliment sancions (27-09-2017). 
▪ Reunió Comitè Disciplina Arbitral 20-09-2017. 
▪ Circular 22 - Disponibilitat d'instal·lacions esportives (21-09-2017). 
▪ Circular 21 - Adhesió al codi ètic (21-09-2017).  
▪ Circular 20 - Mesures de promoció del futbol femení -campanya 

#orgullosa- (15-09-2017). 
▪ Circular 19 - Condicions d’habilitació de tècnics i coordinadors -moratòria- 

(15-09-2017).  
▪ Circular 18 - Ampliació de l'horari d'atenció a clubs i federats (12-09-2017).

  
▪ Circular 17 - Debutants (05-09-2017). 
▪ Circular 16 - Normativa d’obligat compliment en la celebració 

d’esdeveniments esportius (31-08-2017).  
▪ Circular 15 - Comitè de Disciplina Arbitral (31-08-2017).  
▪ Circular 14 – Cardioprotecció a les instal·lacions esportives (31-08-2017).  
▪ Circular 13 - Subcomissió de xarxes socials (31-08-2017).  
▪ Sancions pendents de compliment t.2017-2018 (25-08-2017).  
▪ Circular 12 - Dates inici competicions 2017-2018 (25-08-2017).  
▪ Sancions pendents de compliment per a la temporada 2017/2018 (17-08-

2017).  
▪ Circular 9 - Ajut als clubs, pilotes oficials (21-07-2017).  
▪ Circular 8 - Jugadors procedents de l’exterior (19-07-2017). 
▪ Circular 7 - Subvencions equips amateurs (19-07-2017). 
▪ Circular 6 - Requisits d’inscripció de futbolistes benjamins i inferiors (13-

07-2017). 
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▪ Circular 5 - Requeriments de titulació dels tècnics (2-07-2017).  
▪ Circular 4 - Tramitació de llicències (06-07-2017).  
▪ Circular 3 - Principals modificacions reglamentàries (06-07-2017). 
▪ Circular 2 - Modificacions reglamentaries (06-07-2017). 
▪ Circular 1 - Pla competicions (06-07-2017).  
▪ Circular Apel·lació 17-05-2018. 
▪ Circular Apel·lació 10-05-2018. 
▪ Circular Apel·lació 03-05-2018. 
▪ Circular Apel·lació 26-04-2018. 
▪ Circular Apel·lació 19-04-2018. 
▪ Circular Apel·lació 12-04-2018. 
▪ Circular Apel·lació 12-04-2018. 
▪ Circular Apel·lació 05-04-2018. 
▪ Circular Apel·lació 23-03-2018.  
▪ Circular Apel·lació 15-03-2018.  
▪ Circular Apel·lació 01-03-2018. 
▪ Circular Apel·lació 22-02-2018. 
▪ Circular Apel·lació 15-02-2018. 
▪ Circular Apel·lació 08-02-2018. 
▪ Circular Apel·lació 25-01-2018. 
▪ Circular Apel·lació 18-01-2018. 
▪ Circular Apel·lació 11-01-2018. 
▪ Circular Apel·lació 14-12-2016. 
▪ Circular Apel·lació 30-11-2017.  
▪ Circular Apel·lació 10-11-2016. 
▪ Circular Apel·lació 09-11-2017. 
▪ Circular Apel·lació 02-11-2017.  
▪ Circular Apel·lació 26-10-2017. 

4.7.- Sistema de Gestió de Compliance Penal – Portal 
Compliance. 

PORTAL COMPLIANCE - L’FCF amb el disseny, planificació, adopció i execució 
eficaç del nostre SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL (SGCP), 
perfectament adaptat als riscos concrets i activitats de l'organització, pretén 
fer un pas més en el seu compromís de millora contínua per tal de situar-se 
en tot moment en els més alts estàndards en matèria d'integritat, ètica, 
professionalitat, compliment, responsabilitat social i bon govern. 

Codi Ètic i de Conducta: ENLLAÇ  

https://files.fcf.cat/compliance/2022/FCF%20-%20SGCP%20-%20CODI%20ETIC%20I%20DE%20CONDUCTA%20%281%29.pdf
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Política de Compliance Penal: ENLLAÇ  

Annex a la Política de Compliance Penal: ENLLAÇ  

Canal Ètic: ENLLAÇ 

Política d'ús del Canal Ètic: ENLLAÇ 

4.8.- Regles de Joc. 

▪ Regles del Joc Futbol 2022/2023. ENLLAÇ 

▪ Regles del Joc 2022/2023 Futbol Sala. ENLLAÇ 

▪ Regles de Joc Futbol 2021/2021. ENLLAÇ 
 

▪ Regles de Joc 2021/2022 Futbol Sala. ENLLAÇ 
 

▪ Regles de joc del futbol-7 FCF (2019-2020). ENLLAÇ 

4.9.- Documentació per a jugadors procedents de l'exterior. 

▪ Documentació per a jugadors procedents de l'exterior. Informació / 
Documentació nercessària / Documentació d’interès. 

ENLLAÇ 

4.10.- Certificat Negatiu Delictes Sexuals. 

▪ Certificat Negatiu Delictes Sexuals - Obligatorietat d’aportar el Certificat 
Negatiu de Delictes Sexuals. ENLLAÇ 

Informació als clubs afiliats a l’FCF que hauran de realitzar aquest tràmit de 
manera obligatòria, segons la circular núm. 42 de l’RFEF de la temporada 
2016/17. ENLLAÇ 

▪ Reial Decret 1110/2015, de 11 de desembre, pel qual es regula el Registre 
Central de Delinqüents Sexuals. ENLLAÇ 

 

▪ Registre Central de Delinqüents Sexuals. ENLLAÇ 
 

https://files.fcf.cat/compliance/2022/FCF%20-%20SGCP%20-%20%20POLITICA%20DE%20COMPLIANCE%20PENAL%20%281%29.pdf
https://files.fcf.cat/compliance/2022/FCF%20-%20SGCP%20-%20%20POLITICA%20DE%20COMPLIANCE%20PENAL%20-%20ANNEX%20-%20CATALEG%20CONDUCTES%20PROHIBIDES%20%281%29.pdf
https://www.fcf.cat/compliance
https://files.fcf.cat/compliance/2022/FCF%20-%20SGCP%20-%20POLITICA%20DUS%20DEL%20CANAL%20ETIC.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/2022/Reglas_de_Juego_2022_23.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/2022/regles_joc_futsal_2223.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/2021/ReglasdeJuego2021_22.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/2021/ReglesdeJoc_LCFS_2122.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/2019/Regles%20Joc%20F7.pdf
https://www.fcf.cat/estrangers
https://www.fcf.cat/certificat-negatiu-delictes-sexuals
http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/circulares/circular42_temp20162017.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-14264
https://www.registrocivilpenales.com/?gclid=EAIaIQobChMIvt2zseq77QIVg-_tCh00Aw6eEAAYASAAEgLdTPD_BwE


 
 

 
 

Pàgina 95 de 101  

Portal de Transparència FCF 
Informe de Transparència 

13 de gener de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Indicadors objectius per la avaluació del 
compliment de les obligacions de 

transparència. 
 

5.1.- Informació sobre l’FCF. 
 

5.1.1.- Informació sobre l’estructura organitzativa, els òrgans de 
govern i direcció, entitats vinculades i dades generals de l’FCF. 
 
1.- Informació sobre la identificació de l’Entitat, constitució, número de 
registre i dades generals de contacte de l’FCF, telèfon, direcció de correu 
electrònic i seu social. 
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2.- Es publica al web la informació relativa a la adreça, telèfon, correu 
electrònic de contacte, horari habitual i horari d’estiu de la Seu Central i de 
totes dels Delegacions Territorials i Comarcals. 
 
3.- Informació sobre l’objectiu, funcions i activitats de l’FCF. 
 
4.- Es publica al web de l’FCF informació relativa a la història i els Presidents 
de l’Entitat. 
 
5.- Informació sobre l’estructura organitzativa, dels òrgans de govern i 
direcció, i Òrgans Tècnics, de Règim Intern, Administració de Justícia Esportiva 
i Federativa. Indicació de funcions i membres que componen la Junta Directiva 
amb indicació de breu ressenya professional d’aquests. 
 
6.- Informació sobre grup d'entitats – entitats vinculades. 
 
7.- Es publica al web de l’FCF la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 
i documentació relativa a l’orde del dia, en relació a les Assemblees dels anys 
2019, 2020 i 2021. 
 
8.- Es publica al web la informació relativa a la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala relativa als anys 2018, 2019, 2020 i 2021. 
9. Es publica al web la informació relativa a informació per a les eleccions als 
estaments. 
 
10. Es publica al web la informació relativa al Pla Estratègic de l’FCF. 
 
11. Es publica al web la informació relativa a dossier institucional de l’FCF amb 
el següent contingut: 
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12.- Es publica al web la informació relativa que l'FCF es compromet amb els 
objectius de desenvolupament sostenible i l'agenda 2030. 
 
 
 
 

5.1.2.- Informació sobre el marc legal i codi ètic. 
 
13.- Es publica la normativa legal, institucional, estatutària i el Reglament 
General, que ha de complir l’FCF. 
 
14. Existeix i es publica un Codi Ètic de l’FCF. 
 
15. Estan publicats a la web de l’FCF el Reglaments del Comitè Tècnic 
d’Entrenadors, Comitè Tècnic d’Entrenadors Futbol Sala, Comitè d’Àrbitres, 
Comitè d’Àrbitres Futbol Sala. 

 
16. S’informa que l’FCF disposa d’un sistema de prevenció i control de 
conducta il·lícites i d’un Canal Ètic, amb accés directe des del web de l’FCF. 
 

5.2.- Relacions amb les associacions o clubs esportius, 
agrupacions esportives, seccions esportives, societats 
anònimes esportives i d’ altres entitats sense afany de 
lucre, que constitueixen l’FCF, i amb el públic en general. 
 

5.2.1.- Característiques de la pàgina web de l’FCF. 
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17.- S’ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web de 
l’FCF.   

18.- Es pot veure a la portada d’inici el Mapa del web del Club; el propi menú 
principal del site, present des de la primera pantalla, fa la funció de mapa web. 

19.- La pàgina web conté un Canal Ètic específic perquè internament i/o 
tercers puguin posar en coneixement de l’FCF qualsevol incompliment de la 
Llei, del codi ètic o de les obligacions que deriven d'ell, així com qualsevol 
suggeriment de millora del sistema de compliment i respecte de la legalitat. 

5.2.2.-  Informació i atenció a les entitats que constitueixen l’FCF, 
als empleats i al públic en general. 

20.- Es preveu al web un espai reservat (intranet) per les entitats que 
constitueixen l’FCF i els seus empleats. 

21.- Al web de l’FCF compta amb un portal del federat. 

22.- S’ofereixen i/o imparteixen cursos de formació perquè empleats i 
directius coneguin les obligacions legals que els afecten en el 
desenvolupament de la seva activitat. 

23.- Al web de l’FCF té un apartat específic de formació, amb informació i 
documentació en diverses matèries. 

24.- Estan publicats al web els model de documentació necessària per 
modificacions estatutàries, aprovació de nous estatuts, inscripció de elecció 
nova Junta Directiva, modificacions de la composició de Junta Directiva, model 
d’estatuts i per iniciar l’expedient d’inscripció d’un club. 

25.- Està publicada al web informació sobre cardioprotecció, així com respecte 
a la campanya “Tots Som un Batec”, campanya per cardioprotegir els camps 
de futbol i els pavellons de futbol sala de Catalunya. Els objectius de la 
campanya són: (i) Promoure l’ús i la provisió d’equips de cardioprotecció a les 
instal·lacions on es practiqui el futbol i futbol sala i que encara no disposin de 
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) (ii) Facilitar una intervenció 
immediata en casos de defalliment provocat per aturada cardíaca (iii) Brindar 
un servei de cardioprotecció a tot l’entorn esportiu, tant a esportistes com a 
públic en general. 
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En una primera fase del projecte, s’obre una convocatòria d’adjudicació de 
180 DEA als que podran optar els clubs afiliats a l’FCF que encara no disposin 
de DEA a les seves instal·lacions. 

26.- Al web de l’FCF (“Serveis”) compta amb un apartat específic relatiu al 
servei que ofereix l’FCF de Mediació per resoldre conflictes esportius. ENLLAÇ 

27.- Al web de l’FCF compta amb apartats específics sobre notícies generals i 
informació relatives a totes les disciplines (futbol, futbol amateur, futbol base, 
futbol femení, futbol sala, futbol platja, copes, copa Catalunya futbol sala, 
entrenadors, àrbitres, serveis). 

28.- Al web de l’FCF compta amb apartat específic sobre informació i 
documentació relativa llicències i al certificat negatiu de delictes sexuals. 

29.- Estan publicats al web de l’FCF els horaris d’atenció a clubs i federats 
2022-2023 (https://www.fcf.cat/delegacions), procediment d’inscripció de 
federat, i circulars apel·lació amb expedients confirmats. 

5.3.- Transparència econòmic - financera, pressupostària, 
patrimonial i estadística. 

31.- Es publica el Pla d’Activitats – Informe de les activitats de la temporada - 
Veure desplegable al propi Portal de Transparència de l’ FCF. 

32.- Es publica el Pla general d’actuació - Veure desplegable al propi Portal de 
Transparència de l’FCF. 

33.- Es publica Informe econòmic i pressupostari - Veure desplegable al propi 
Portal de Transparència de l’FCF, que inclou: Informe de l’auditoria dels 
comptes anuals, tancament dels comptes, ratificació del repartiment de la 
contribució solidària, pressupost, informe patrimonial i retribucions de l’ 
Òrgan Executiu i de Govern, i destinació quantitats rebudes de l’RFEF per a la 
contribució solidària pel desenvolupament del futbol aficionat. 

5.4.- Transparència gestió administrativa. 
 
34.- Es publica relació de contractes subscrits entre l’FCF i les administracions 
públiques, i òrgan responsable de l’Entitat en matèria de contractació. 
 

https://www.fcf.cat/mediacio
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35.- Es publica relació de convenis vigents entre l’FCF i les administracions 
públiques, les seves eventuals modificacions i informació sobre el seu 
compliment i execució. 
 
36.- Es publica relació d’ajudes i subvencions públiques atorgades a  l’FCF per 
les Administracions Públiques en 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020, 
2021 i 2022. 
 


