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CIRCULAR NÚM. 20 

 

ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

 

De conformitat amb els articles 11è.2.n) dels Estatuts i 69è.2.n) del Reglament General 

els clubs afiliats han de donar compliment al Codi Ètic de la Federació Catalana de 

Futbol, motiu pel qual es va acordar per Assemblea General Ordinària de 2017 que 

totes les entitats havien de presentar un certificat que acredités aquesta adhesió a 

l’indicat Codi Ètic.  

 

Havent finalitzat amb escreix el termini concedit a través de diverses circulars per a 

presentar l’adhesió al Codi Ètic, s’ha comprovat que encara hi ha clubs que no han 

efectuat el tràmit. Tenint en compte que aquesta adhesió és necessària per a ser 

beneficiaris de les subvencions que s’atorguen des de l’FCF en el marc de la campanya 

“Tots Som un Equip”, us indiquem a continuació les instruccions per a dur a terme 

aquesta adhesió de forma senzilla a través de la intranet federativa. 

 

En el mateix apartat, també podeu trobar la forma d’acreditar la disponibilitat de la 

instal·lació esportiva on disputa els seus partits cada club, també d’obligat compliment 

de conformitat amb l’article 65.4 del Reglament General. 

 
 

 

INSTRUCCIONS PER A EFECTUAR L’ADHESIÓ AL CODI ÈTIC 

 
1. Des de l'Intranet federativa, a la mateixa portada dels clubs, cal fer clic al botó 
"Incorporació de Documents" a l"Àrea de Documents". 
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2. Accés al formulari per a l'adhesió al Codi Ètic de l'FCF: 

 
 
2.1. Per a l'adhesió al Codi Ètic, el/la president/a del club ha de descarregar, omplir, signar i 
tornar a pujar en format pdf el document següent AQUÍ. És imprescindible que es pugi el 
document en format pdf, el formulari en cap cas acceptarà altres formats (imatges, words, 
altres documents de text, etc.). 
 
2.2. Aprofitant l'ocasió, i de forma complementaria, es recomanable també recordar a tots els 
clubs que l'FCF també està demanant l'acreditació de la disponibilitat d'instal·lacions 

https://files.fcf.cat/certificats_clubs/adhesio_codi_etic.pdf
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esportives. El club, d'igual manera que amb l'adhesió, ha de descarregar, omplir, signar i 
tornar a pujar en format pdf AQUEST document. 

 

La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 

 

 

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2020. 

https://files.fcf.cat/certificats_clubs/CERTIFICAT_DISP_INSTAL_LACIO.docx
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