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Temporada 2018/19 

 
CIRCULAR NÚM.14 

 
RECORDATORI DE LA NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT DE TEMPORADES 

ANTERIORS 
 
 
Com a continuació de la circular núm. 2 i 6, en la qual s’informava de les modificacions 
dels Estatuts i Reglament General aprovades en la darrera Assemblea General Ordinària 
celebrada el passat dia 22 de juny, destaquem seguidament, en forma de recordatori, la 
normativa d’obligat compliment de temporades anteriors més rellevant: 
 

 Règim d’inscripció de jugadors benjamins i inferiors 
 

En el cas d’inscripció de jugadors de classe benjamí i inferiors el domicili dels quals es 
trobi a més de 50 km d’on han d’entrenar, cal que amb la tramitació de la llicència 
s’acompanyi el formulari d’emplenament obligatori que podeu trobar adjunt a la circular 
núm. 6, de 12 de juliol de 2017, en aplicació de l’article 140 del Reglament General. En 
cas contrari, qualsevol eventual reclamació o conflicte que es pugui suscitar davant els 
òrgans federatius, podrà donar lloc a l’anul·lació de la llicència. 
 

 Comissió d’incidents molts greus o greus de públic 
 
La comissió d’incidents molt greus o greus de públic, si es produeix reincidència, serà 
sancionada addicionalment amb el descompte de punts de la classificació (articles 300, 
301 i 318 del Reglament General). 
 

 Aplicació de mesures addicionals per al compliment de sancions 
 
Aquells federats que siguin sancionats per l’òrgan disciplinari amb suspensió per quatre 
o més partits hauran de presentar-se davant del col·legiat que arbitri els partits oficials 
següents que disputi el seu equip, signant la seva assistència a l’inici i final dels encontres, 
entres dos i cinc partits, depenent del nombre d’encontres de suspensió rebuts (article 
342 bis del Reglament General i circular núm. 23 de 27 de setembre de 2017). Aquesta 
mesura és obligatòria i es considera part del compliment de la sanció. 
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 Cardioprotecció a les instal·lacions esportives 
 
Les instal·lacions esportives on es disputin partits de futbol o de futbol sala hauran de 
tenir un aparell desfibril·lador al seu abast, preferentment a l’exterior del recinte esportiu 
per poder donar servei les 24 hores, amb l’objectiu de facilitar una ràpida intervenció si 
es produeix una aturada cardíaca (article 181.3 del Reglament General). D’acord amb el 
règim transitori establert a la circular núm. 14, de 29 d’agost de 2017, aquest dispositiu 
serà obligatori per competir a la finalització de la present temporada (30 de juny de 2019). 
 

 Adhesió al Codi Ètic federatiu 
 
D’acord amb la disposició addicional quarta del Codi Ètic de l’FCF i la circular núm. 21, 
de 20 de setembre de 2017, en data 1 de juliol de 2018 va entrar en vigor l’obligació 
d’adhesió al Codi Ètic federatiu, que es pot acreditar mitjançant certificat disponible a la 
intranet federativa (pestanya “Incorporació de documents”). L’incompliment d’aquesta 
obligació podrà ser valorat pels òrgans jurisdiccionals en la imposició de determinades 
sancions. 
 

 Disponibilitat d’instal·lació esportiva 
 
Des del 30 de novembre de 2017, els clubs afiliats han d’acreditar per mitjà de certificat 
(disponible a la pestanya “Incorporació de documents” de la intranet federativa) la 
disponibilitat d’una instal·lació esportiva (camp de futbol o pavelló) en règim de propietat, 
lloguer, concessió o anàleg en el que poder disputar tots els partits dels seus equips que 
actuïn com a locals en els horaris previstos al calendari de la competició (article 65.4 del 
Reglament General i circular núm. 22 de 20 de setembre de 2017). L’incompliment 
d’aquesta obligació podrà ser valorat pels òrgans jurisdiccionals en la imposició de 
determinades sancions. 
 

 Pactes entre clubs i futbolistes 
 
Es posa a disposició de clubs i federats un model de document de compromís amb una 
sèrie de clàusules que constitueixen els pactes més habituals entre clubs i federats. 
Aquest document es pot descarregar a la part baixa de la pantalla de la intranet federativa, 
dins l’apartat “Gestor de llicències”. En cas de discrepància entre club i federat, us 
recordem que podeu acudir a la Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF 
(http://fcf.cat/mediacio), per resoldre de forma extrajudicial qualsevol conflicte relacionat 
amb l’activitat del futbol i del futbol sala. 
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 Manteniment de les instal·lacions esportives 

 
Es recorda la necessitat que les instal·lacions esportives compleixin amb la normativa 
vigent en matèria de seguretat i manteniment, d’acord amb les previsions de l’article 
181.1 del Reglament General. L’incompliment d’aquesta previsió, pot donar lloc a les 
sancions previstes a l’ordenament jurídic vigent, inclús prohibint la celebració de partits 
oficials fins que la pista o el terreny de joc compleixin amb les prescripcions 
reglamentàries, tal i com estableix l’article 183 de l’esmentar Reglament General. 
 
La qual cosa es comunica  per al coneixement general de tots els afiliats. 
 

 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
 
Barcelona, a 21 de setembre de 2018. 
 


