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CIRCULAR NÚM.19 
 

CONDICIONS D’HABILITACIÓ DE TÈCNICS I COORDINADORS (MORATÒRIA) 
 
Com a continuació de la circular número 5, a través de la qual s’informava de la titulació 
mínima que es requereix per a exercir com a tècnic (entrenador o monitor) en cada 
categoria, posem en el vostre coneixement que els tècnics o coordinadors que encara 
no disposin de la titulació corresponent podran sol·licitar l’habilitació (moratòria) per a 
actuar com a tals durant la present temporada 2017/2018. 
 
Els tècnics podran sol·licitar aquesta habilitació (moratòria) en dos supòsits:  
 

a) Que l’equip que entrenaven la temporada passada hagi ascendit a una categoria 
que requereix una titulació superior. 
  

b) Que entrenin un equip d’una categoria que hagi modificat el nivell de titulació 
requerit aquesta temporada. En aquest cas, per poder tramitar l’habilitació 
(moratòria) hauran d’estar matriculats en el curs corresponent al nivell 
exigit (que ha de ser federatiu i no de formació acadèmica), haver-ne fet el 
pagament i assistir a les classes amb regularitat. 

 
En ambdós supòsits, s’haurà de formular a l’Escola d’Entrenadors de l’FCF una petició 
de certificat que acrediti les circumstàncies anteriors i, un cop rebut el certificat, 
remetre’l al Comitè Tècnic d’Entrenadors per tal que el tècnic sigui habilitat per a 
actuar en la categoria que correspongui. 
 
Aquelles persones que estiguin realitzant actualment el curs de coordinador o 
pendents de presentar el projecte i aquells que es matriculin en un curs amb data 
d’inici anterior al desembre de 2017, també podran sol·licitar una habilitació 
(moratòria) per a exercir de coordinador la present temporada. També hauran de 
demanar un certificat a l’Escola d’Entrenadors que acrediti la matrícula, i a continuació 
s’haurà de remetre el certificat al Comitè Tècnic d’Entrenadors perquè el coordinador 
sigui habilitat per a subscriure llicència. 
 
Les habilitacions (moratòries) de tècnics i coordinadors abans especificades, només 
seran vàlides la present temporada (2017/18) i es deixaran sense efecte si 
l’alumne abandona el curs o aquest esdevé inactiu. 
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Finalment, recordem que per a la correcta alineació dels jugadors cal que tots els 
equips disposin de tècnic del nivell que correspongui a la categoria i que sigui inscrit 
de forma prèvia a l’inici de la competició. L’incompliment d’aquesta disposició 
federativa, serà sancionat conforme estableix el Reglament General. 
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, 14 de setembre de 2017. 
 


