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Temporada 2017/2018 

 
 
 
 

CIRCULAR NÚM.8 
 

JUGADORS PROCEDENTS DE L’EXTERIOR 
 
 
L’article 147è del Reglament General federatiu estableix que els jugadors procedents 
de l’exterior hauran de complir amb les condicions exigides per la normativa vigent de 
la RFEF i la FIFA per a l’obtenció de llicència. 
 
A aquests efectes, us indiquem a continuació quines són aquestes condicions, de 
conformitat amb la normativa relativa a l’estatut i transferència de jugadors procedents 
de l’exterior de la FIFA. 
 
 

 Inscripció de jugadors estrangers menors de 10 anys: 

- Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.  
- El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la  distancia màxima 

entre els dos és de 100 km. 
- S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut 

ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten 
diversos anys jugant aquí i no han fet aquest  tràmit és com si s’inscrivissin 
per primera vegada). 

 Inscripció de jugadors estrangers d’entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat: 

- Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.  
- El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de  l’Espai 

Econòmic Europeu. 
- El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la  distancia màxima 

entre els dos és de 100 km. 
- S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut 

ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten 
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diversos anys jugant aquí i no han fet aquest  tràmit és com si s’inscrivissin 
per primera vegada). 

 Transferència Internacional de jugadors estrangers d’entre 10 i 18 anys amb 
estatus aficionat: 

- Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.  
- El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai 

Econòmic Europeu. 
- El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia 

màxima entre els dos és de 100 km.  

 Inscripció de jugadors d’entre 10 i 18 anys espanyols nascuts fora d’Espanya 
no inscrits a altre associació. (veure documentació) 

 
 Transferència Internacional de jugadors espanyols nascuts fora d’Espanya 

d’entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat: 

- Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.  
- El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai 

Econòmic Europeu. 
- El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima 

entre els dos és de 100 km. 

 Transferència Internacional de jugadors espanyols d’origen d’entre 10 i 18 
anys amb estatus aficionat: 

- Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.  
- El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai 

Econòmic Europeu. 
- El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima 

entre els dos és de 100 km.  

 Inscripció de jugadors majors de 18 anys, estrangers i espanyols nascuts fora 
d’Espanya, que no han jugat federats en cap altre país afiliat a la FIFA: 
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Hauran de fer la sol·licitud per inscriure’s a la competició, la declaració jurada de 
no haver jugat en cap altre país, i adjuntar la fotocòpia confrontada del passaport, 
o del DNI. 
 

 Transferència Internacional de jugadors  majors de 18 anys, estrangers i 
espanyols: 

Hauran de fer la sol·licitud de Certificat de Transferència Internacional i un escrit 
signat pel jugador i també pel club en el qual s’estableixin les quantitats que podria 
percebre el jugador. Si no ha de rebre cap compensació també s’ha de fer constar. 
A més, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia confrontada del passaport del jugador o 
del DNI. 

 
 Jugadors que resideixen al país amb un tutor legal: 

  
Segons la circular número 41 de la RFEF, hauran de presentar tota la 
documentació com si estigués en qualsevol de les anteriors situacions (aportant la 
documentació del tutor en comptes de la dels pares), a més d’una explicació dels 
motius pels quals està amb el tutor, i acreditar el consentiment dels pares per 
residir amb ell. Serà imprescindible que el jugador estigui en disposició del permís 
de residència vigent. 

 

Per trobar el llistat de la documentació que es requereix en cadascun dels supòsits, 
cal acudir a la pàgina web de la FCF, dins de Federació/Normativa/Jugadors 
procedents de l’exterior. 
 
Per altra banda, cal tenir present, en el cas dels futbolistes de categoria territorial, 
que tota la documentació requerida haurà de presentar-se telemàticament a través de 
la gestió de llicències online, i que no es podrà tramitar la llicència d’un jugador 
procedent de l’exterior que no estigui prèviament autoritzat. 
 
Pel que fa als futbolistes de categoria nacional, a banda de la documentació 
requerida en cada supòsit, hauran de presentar també el permís de residència i 
passaport del jugador i una carta  sol·licitant l’autorització per competir en categories 
de caràcter nacional. En aquest cas, tampoc es podrà tramitar a llicència fins que no 
arribi l’autorització corresponent de la RFEF. 
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En cas de dubte, podeu contactar amb qualsevol delegació o amb la seu central de la 
Federació Catalana de Futbol. 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement general de tots els integrants de 
l’estructura federativa. 
 
 

 
 
Oriol Camacho Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2017. 
 


