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CIRCULAR NÚM.22 

 
DISPONIBILITAT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
D’acord amb la reglamentació federativa vigent, una entitat esportiva necessita, 
per poder afiliar-se i competir a l’FCF, acreditar 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). 

 
Per tal d’evitar els perjudicis derivats de la programació simultània d’activitats en 
la mateixa instal·lació esportiva, totes les entitats esportives afiliades hauran de 
presentar un document acreditatiu del titular de la instal·lació esportiva 
conforme disposen d’un camp de futbol i/o d’un pavelló on els seus equips 
puguin disputar els partits en els que actuïn com a locals, d’acord amb els 
horaris establerts al calendari de les competicions, segons el model adjunt a 
aquesta Circular. 
 
Podeu descarregar-vos el model i retornar-lo emplenat des del botó que podeu 
trobar a la pantalla inicial de la intranet de club denominat “Incorporació de 
documents”. 

 
Es dóna de termini per presentar aquest document fins 30 de novembre de 
2017. 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, 20 de setembre de 2017. 

 



FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 
 
 

CERTIFICAT DISPONIBILITAT INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

 

 

En/na [NOM SIGNANT], actuant en la seva qualitat de [CÀRREC 

SIGNANT] de Ajuntament  [NOM EMPRESA/AJUNTAMENT], 

 

CERTIFICA 

 

Que l’entitat que representa és titular de la instal·lació esportiva [NOM 

RECINTE ESPORTIU], situada al municipi de [NOM MUNICIPI]. 

 

Que el titular d’aquesta instal·lació posa a disposició del club [NOM CLUB] la 

mateixa, per tal que els seus equips federats puguin competir els dies i hores 

assenyalats en els calendaris de la Federació Catalana de Futbol durant els 

mesos de competició oficial i en els dies establerts en el Pla de Competicions 

per a la recuperació de partits. 

 

I, perquè així consti a petició del Club interessat, ho certifica a [LOCALITAT 

I DATA] 

 

 

 

 

[NOM SIGNANT] 

[CÀRREC] 

 


