
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

 

Temporada 2020/21 

 

CIRCULAR NÚM. 1 

 

PARTITS AMISTOSOS EN LA FASE DE REPRESA 

 

De conformitat amb el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya publicat 

per la Secretaria General de l’Esport i  de l’Activitat Física de la Generalitat de 

Catalunya el mes de juny passat, indiquem a continuació quins requisits s’hauran de 

complir per part de les entitats organitzadores i participants en partits i torneigs 

amistosos per tal que aquests puguin ser autoritzats per la Federació Catalana de 

Futbol. 

 

1. Tot organitzador d’un partit o torneig amistós ha de disposar i aportar el protocol 

que vetlli per evitar el risc de contagi per la COVID-19, del qual s’adjunta model, 

dur un registre de persones participants i garantir que es compleixen les 

mesures establertes en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de 

Catalunya. 

2. Tota vegada que en la disputa d’encontres amistosos no és possible mantenir 

la distància física interpersonal de seguretat  fixada en 1,5 m, els equips hauran 

d’estar formats per grups estables i permanents, de manera que hagin tingut 

contacte estret en la pràctica esportiva durant els 14 dies anteriors sense que 

cap dels seus membres hagi presentat una simptomatologia compatible amb la 

COVID-19. El responsable de cada equip haurà de disposar de totes les dades 

dels seus integrants per tal de garantir-ne la traçabilitat. 

3. Per cada partit que es vulgui celebrar, i  en cada equip participant, hi haurà 

d’haver una persona responsable que es compleixin amb els requisits que 

s’estableixen en la present circular. A aquests efectes, haurà de signar el 

certificat que s’adjunta com a RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT o com a 

RESPONSABLE DE L’EQUIP. En els partits amistosos gestionats a través de la 

intranet federativa, el certificat ja apareixerà en l’aplicatiu en el moment de 

sol·licitar el partit amistós, i des de la pròpia intranet s’efectuarà la signatura. 

4. Tots els participants en el partit, al seu torn, hauran d’efectuar una declaració 

responsable, també adjuntada, a través de la qual informen de no tenir 

simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu o no haver 

tingut contacte estret amb persones que presentessin aquesta simptomatologia 

en els 14 dies immediatament anteriors a la signatura del document, i a la 

vegada comprometre’s a informar d’immediat de qualsevol canvi en aquesta 

situació al responsable de l’equip i de l’activitat, entre d’altres. Els federats 

hauran de signar el certificat a través de la seva pàgina del Portal del Federat, i 
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l’àrbitre de l’encontre comprovarà que cada participant en l’encontre té el seu 

certificat en vigor per tal de permetre que prengui part en l’activitat. 

5. L’organitzador del partit o torneig haurà de preveure mesures de circulació de 

les persones assistents i dels esportistes que evitin les aglomeracions en els 

creuaments o punts de més afluència. 

6. Tant si la competició es disputa  a l’aire lliure como en espai tancat es podrà 

acollir públic en espais sectoritzats (màxim 2.000 persones a l’aire lliure i màxim 

1.000 persones en espai tancat) o seients preassignats (màxim 3.000 persones 

a l’aire lliure i màxim 2.000 persones en espai tancat), sempre que es faci ús 

obligatori de mascareta, es garanteixi la distància mínima de seguretat d’1,5 m 

i es porti un registre dels assistents 

 

Si un dels equips participants en l’encontre o torneig amistós és de categoria estatal, 

resulten també d’obligat compliment les disposicions que s’estableixen a la Circular 

núm. 90 de la RFEF. 

 

A banda dels requisits específics indicats, caldrà complir també amb la normativa 

general que regeix la celebració dels encontres amistosos que s’indica a continuació: 

 

1. Els partits o torneigs amistosos en què participin clubs federats han de ser 

autoritzats de forma prèvia per la Federació Catalana de Futbol, i dirigits per un 

àrbitre designat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

 

2. Els futbolistes que hi prenguin part han de tenir la quota de mutualitat 

corresponent a la temporada 19/20 o 20/21 pagada i trobar-se vinculats al club 

que disputi el partit. 

 Excepcionalment, hi poden participar jugadors inscrits en un altre club, 

sempre que es compti amb l’autorització per escrit d’aquell club, o bé hagi 

finalitzat la vigència del seu compromís en data 30/06/20. 

 Si l’àrbitre de l’encontre detecta que un futbolista no disposa de la quota de 

mutualitat de la temporada 19/20 o 20/21 abonada, no permetrà la seva 

participació en el partit. 

 

3. Els equips no poden participar en partits o torneigs amistosos celebrats en una 

data que coincideixi amb partit de competició oficial. 

 

Així mateix, cal tenir present que la participació de futbolistes en entrenaments d’altres 

entitats també requereix el permís per escrit del seu club d’origen. 

 

L’incompliment de les disposicions anteriors pot tenir repercussió disciplinària, tant en 

forma de sancions a entitats i futbolistes, com en forma de no cobertura assistencial 

en cas d’accident esportiu (articles 327 i 344 del Reglament General). 
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La present circular no serà aplicable en aquelles regions sanitàries en les quals estiguin 

vigents mesures restrictives incompatibles amb la pràctica esportiva, amb motiu de la 

situació sanitària per la COVID-19. En qualsevol cas, sempre prevaldrà la legislació 

aplicable i les indicacions de les autoritats governatives. Per aquesta raó, l’FCF es 

reserva el dret de modificar o inclús revocar qualsevol autorització per a la celebració 

d’un partit o torneig amistós, sense que això generi cap dret de rescabalament per 

possibles danys i perjudicis. 

 

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

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 24 de juliol de 2020. 
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MODEL DE PROTOCOL A SEGUIR EN LA CELEBRACIÓ DE PARTITS DE FUTBOL 

PER A MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

1. El present PROTOCOL, validat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes i 

aprovat per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la General de 

Catalunya,  és el marc general que s’ha de seguir en l’organització i celebració de 

partits de futbol per tal d’evitar el contagi per COVID-19 entre els seus participants i 

assistents. Les mesures previstes en el PROTOCOL s’aplicaran mentre duri l’estat de 

pandèmia sanitària, amb independència de l’espai on es desenvolupi l’activitat i de qui 

sigui l’organitzador d’aquesta. A aquests efectes, s’entendrà estat de pandèmia 

sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries competents mantinguin les 

mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19.  

2. Les mesures previstes en el PROTOCOL seran d’aplicació sempre que l’activitat 

esportiva pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les autoritats 

sanitàries corresponents i vigent en cada moment, sense que per si mateix comporti 

una autorització de l’activitat. 

3. En la interpretació i aplicació del PROTOCOL, els participants i organitzadors de 

l’activitat esportiva objecte d’aquest es regiran per l’observança del criteri de 

prudència; essent d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació 

garanteixi una millor protecció davant del contagi. 

4. Es realitzaran per mitjans telemàtics i garantint la distància social de seguretat totes 

aquelles actuacions pròpies de les activitats objecte dels PROTOCOLS que puguin 

realitzar-se per aquests mecanismes.  
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MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ REQUERIDES  

• DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb 

l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, tret del moment de la pràctica 

esportiva entre futbolistes, cos tècnic i àrbitres.    

• MASCARETA 

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta, tret de futbolistes, cos 

tècnic i àrbitres en el moment de la pràctica esportiva. 

• HIGIENE DE MANS 

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb aigua 

i sabó.   

• GRUPS ESTABLES 

Els equips participants en els encontres han d’estar formats per  grups estables. S’entén com 

a grups estables aquells que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica 

esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, 

cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del 

grup.   

• TRAÇABILITAT 

Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.  

• DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Tots els participants en les activitats esportives han de declarar que els darrers 14 dies no s’ha 

tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver 

conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones 

afectades per la mateixa.   

• IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 
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Cal determinar el responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l'autoritat 

sanitària i esportiva.    

En relació amb cadascun dels grups de persones que prenen part en l’activitat esportiva, cal 

seguir els següents procediments i recomanacions. 

L’ORGANITZADOR 

• Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a 

càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, 

s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. 

• Durà a terme una neteja inicial exhaustiva de la instal·lació i la desinfecció dels espais i el 

material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador. 

• Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el 

desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció 

desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles 

entre ells. 

• Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic. 

• Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats 

amb la COVID-19. 

• Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 

• En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de 

l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants i en garantirà el subministrament 

fins a la finalització de l’activitat 

• Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes 

en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada 

moment, tot  anotant les incidències que es produeixin. 

• En la mesura del possible, es recomana d’evitar les activitats complementàries als partits 

que no siguin estrictament necessàries per al seu desenvolupament, tals com lliuraments 

de premis o salutacions. Si es duen a terme, cal evitar tot contacte físic i mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 m. 
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• El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els 

accessos per evitar la formació d’aglomeracions, especialment en la sortida de l’activitat. 

• Durà a terme ventilació creuada  de forma periòdica l’espai de l’activitat en cas que es 

tracti d’instal·lació tancada.  

• Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús. 

• En cas de facilitar l’avituallament, l’organització haurà de disposar d’una persona 

responsable que lliuri el material i que compleixi amb la normativa de salut en relació al 

tractament dels aliments tot evitant la concentració de persones. 

• Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants 

en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per 

garantir la traçabilitat. 

• Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsable 

aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a 

disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de 

positius en contagi per COVID-19. 

 

ELS FUTBOLISTES, MEMBRES DEL COS TÈCNIC I ÀRBITRES 

• S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, I en cas que aquests 

es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes i mantenir la 

distància de seguretat, també en els desplaçaments que efectuï dins de la instal·lació 

esportiva. 

• Sempre que sigui possible, s’acudirà al lloc de l’encontre amb la roba esportiva ja posada, 

procurant d’evitar l’ús de vestidors. Si és necessari l’ús de vestidors i dutxes, es mantindrà 

la distància de seguretat i no es desplaçarà descalç. 

• El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord 

amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les 

autoritats sanitàries. 

• Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de 

tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de 

quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha 
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estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades 

oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.  

• Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, duent-

la en tot moment en la seva circulació per la instal·lació esportiva. 

• Evitarà el contacte físic que no sigui el propi de l’activitat esportiva (salutacions, xocar de 

mans, abraçar), i aquelles conductes que es puguin considerar de risc, tals com escopir. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

• Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, 

amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per 

l’activitat.   

• Evitarà la permanència innecessària a l’espai de les activitats i evitarà aglomeracions en la 

sortida. 

 

ELS TREBALLADORS I VOLUNTARIS  

• S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, I en cas que aquests 

es desenvolupin, cada treballador o voluntari haurà de fer ús individual de les mascaretes 

i mantenir la distància de seguretat. 

• En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà al lloc de 

l’activitat amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible, per tal d’evitar la 

utilització de vestidors. 

• Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica o 

bé amb aigua i sabó.  

• Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta 

símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat 

el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar 

que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc 

declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del 

document. 

• Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 
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• Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen 

l’activitat. 

• Cada treballador o voluntari facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones 

assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

• Evitarà la permanència innecessària a l’espai de les activitats i evitarà aglomeracions en la 

sortida. 

 

EL PÚBLIC 

 

• Els desplaçaments del públic s’hauran de dur a terme preferentment de forma individual o 

exclusivament amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas 

que aquests es desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.  

• Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 

i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena 

escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en 

contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en 

els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. 

• Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, així com 

procurarà una sortida esglaonada. 

• Mantindrà la distància de seguretat en tot moment. 

• Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

• Farà ús de la mascareta en tot moment menys per a les persones que presentin algun tipus 

de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la 

mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin 

d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin 

inviable la seva utilització.  

• Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que 

garanteixi la traçabilitat del grup. 

______________ 

ANNEX 
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CONDICIONS GENERALS PELS LLIURAMENTS 

DE PREMIS EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

 

- DISTÀNCIA- MASCARETA-HIGIENE- 

 

Atesa l’excepcionalitat sanitària que està vivint Catalunya com a conseqüència de la Covid-19, 

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, per mitjà del Consell Català de l’Esport, 

estableix les següents mesures generals d’aplicació en les cerimònies d’entregues de premis 

que s’efectuïn com a extensió del desenvolupament d’una prova esportiva:  

 

Primer.- Es recomana evitar el màxim possible la celebració de cerimònies o entregues de 

premis. En cas que es consideri oportú realitzar aquests actes, serà necessari adoptar totes 

les mesures que segueixen a continuació.  

 

Segon.- Mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1 metre.  

 

Tercer.- Utilitzar mascareta que cobreixi el nas i la boca durant tot el lliurament de premis.  

 

Quart.- Rentar-se les mans abans i després de cada lliurament amb solucions 

hidroalcohòliques.  

 

Cinquè.- Es prioritzarà el lliurament individual dels premis. En cas que siguin activitats 

esportives participades per equips, el lliurament es farà a una persona representant de l’equip.  

 

Sisè.- Caldrà que el premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estigui prèviament 

desinfectat abans del seu lliurament.  

 

Setè.- En cas de fotografia conjunta, cal garantir un espai prou ampli per assegurar el 

distanciament entre les persones, sense que se superi la concentració màxima de sis persones 

en el mateix espai.  

 

Vuitè.- El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament 

delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix lliurament.  

 

Novè.- Tota persona que formi part de l’operativa del lliurament de premis haurà d’estar 

degudament registrada per l’organització de l’esdeveniment, indicant exclusivament nom i 

cognoms, representació i número de telèfon.  

 

Desè.- El personal assistent que participi en l’operativa del lliurament de premis, d’haver-n’hi, 

haurà de disposar i fer ús dels equips de protecció individual, així com procedir al rentat de 

mans amb solució hidroalcohòlica de forma periòdica i en funció de l’activitat que desenvolupi.  

 

Onzè.- En el cas d’assistir personal de premsa, caldrà que aquest mantingui la distància de 

seguretat i porti la mascareta que protegeixi la boca i el nas.  
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Dotzè.- En cas d’haver-hi calaixos o podis habilitats per al lliurament de premis, serà necessari 

que siguin desinfectats abans de la cerimònia i després de cada lliurament.  

 

Tretzè.- En qualsevol dels casos, caldrà evitar el contacte físic en el lliurament de premis, com 

ara encaixades de mans, abraçades o petons.  

 

Catorzè.- El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir que 

es segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de premis. 

 

________________ 
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CERTIFICAT DEL RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT/EQUIP 
 

En/na ________________________________________________________________________, major d’edat i 

amb DNI__________________ ,amb el número de telèfon _____________________, i  domicili a 

________________________________________________________________________________ i actuant en 

condició de responsable del següent: 

  Activitat esportiva:  

________________________________________________________________ . 

 

  Equip: __________________________________________________________ . 

  

Compareixo i com millor procedeixi, 

CERTIFICO 
 

I. Que cap participant presenta la simptomatologia compatible amb el Coronavirus SARS-CoV-2 

(febre superior o igual a 37 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del 

gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor  muscular, vòmits i diarrea) o amb qualsevol altre 

quadre de tipus d’infecció. 

II. Que cap participant ha estat positiu ni ha estat en contacte proper amb alguna persona o 

persones amb simptomatologia probable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies 

immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

III. Que s’ha garantit documentalment i posat en disposició de tots els participants de l’activitat 

física els protocols de seguretat i mesures informatives i de prevenció d’higiene i seguretat de 

la COVID-19 i que s’ha informat de l’exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva del 

participants que incompleixin aquestes. 

IV. Que l’organitzador de l’activitat ha registrat a tots els participants d’aquesta per tal de tenir la 

traçabilitat en cas que algú informi als responsables de l’aparició de qualsevol presumpte o cas 

confirmat de la COVID-19.  

V. Que l’assistència del públic és conforme a l’establert al Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu 

de Catalunya publicat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat 

de Catalunya.  

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declaro conèixer les mesures específiques 

de protecció i higiene adoptades en la SGEiAE i la Federació Catalana de Futbol pel correcte 

desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat 

organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures 

esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants i de la entitat organitzadora, amb 

total indemnitat de la Federació dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, a ________________________, el 

___ de ____________ de _________.  

 

 

(signatura)  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

En/na ________________________________________________________________________, major d’edat i 

proveït amb DNI __________________, amb el número de telèfon____________________, i  amb domicili 

a ________________________________________________________________________________, en nom 

propi o com a tutor/a legal de ____________________________________________________________, amb 

Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana de Futbol; comparec i com millor 

procedeixi, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
 

I. Que no presento cap simptomatologia  del Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 

37 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal 

de coll, dolor  muscular o vòmits i diarrea) o amb qualsevol altres tipus d’infeccions. 

II. No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb 

simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament 

anteriors al de la signatura d’aquest document.  

III. Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d’ higiene i seguretat disposats 

per l’organitzador de l’activitat i accepto complir responsablement, en la seva totalitat, amb les 

pautes que hi figuren, atenent-me així a la meva exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva 

davant algun incompliment d’aquestes. 

IV. Em comprometo a informar als responsables de l’organitzador de l’activitat esportiva en cas de 

presentar símptomes, donar positiu o de l’aparició de qualsevol presumpte o confirmat cas de 

COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 

responsables davant de qualsevol incidència.  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les 

mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present 

document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades des 

del punt de vista mèdic i preventiu.  

 

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques 

de protecció i higiene adoptades en la SGEiAF i la Federació Catalana de Futbol pel correcte 

desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat 

organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures 

esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de la 

Federació o el club organitzador dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. 

 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

  

 

 

A ____________________, el ____ de ____________ de _______ 
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