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Temporada 2017/2018 
 

 
 

CIRCULAR NÚM. 4  
 

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 
 
 
Informem que a partir de la propera setmana ja es podrà iniciar la tramitació de les 
llicències per a la present temporada 17/18, i indiquem a continuació diverses 
qüestions relatives a aquesta tramitació. 
 
Llicències de categoria estatal 
 
1. Inici termini presentació llicències: 10 de juliol. 
2. Finalització termini presentació de renovacions: 20 d’agost (art. 133.2 Reglament 

General RFEF). 
3. Altres qüestions reglamentàries a tenir en compte: 

• Renovació de llicències: el club haurà de notificar individualment als futbolistes 
afectats la seva decisió respecte a la renovació de la llicència (art. 133.3 
Reglament General RFEF). 

• A les categories de 2a B i 3a divisió es poden inscriure un màxim de 16 
jugadors majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23 (art. 
121.2 Reglament General RFEF). 

• A la categoria de 2a divisió B de futbol sala s’han d’inscriure un mínim de 4 
jugadors sub-23  (art. 121.3 Reglament General RFEF). 

• A la categoria de 3a divisió de futbol sala s’han d’inscriure un mínim de 5 
jugadors sub-23  (art. 121.3 Reglament General RFEF). 
 

A banda, cal tenir present el requisit d’aportació de certificat negatiu del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals o un model de certificat (es podrà imprimir al gestor 
de llicències) en el qual es manifesti expressament que el tècnic es troba en possessió 
del referit certificat negatiu que es requereix per a les llicències de tècnics, delegats i 
auxiliars de categoria estatal, segons estableix la circular núm. 42 de la RFEF. 

 
 

Llicències de categoria territorial 
 
1. Inici termini presentació llicències: 10 de juliol (art. 120.1 Reglament General FCF). 
2. Finalització termini presentació de renovacions: 30 de setembre (art. 137 Reglament 

General FCF). 
3. Altres qüestions reglamentàries a tenir en compte: 
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• A la categoria de 1a Catalana i 2a Catalana s’han d’inscriure un mínim de 6 
jugadors sub-23, el llistat dels quals s’haurà de notificar a la FCF prèviament a 
l’inici de la competició (art. 70.1 Reglament General FCF). 

• A la categoria de 3a Catalana i 4a Catalana s’han d’inscriure un mínim de 4 
jugadors sub-23, el llistat dels quals s’haurà de notificar a la FCF prèviament a 
l’inici de la competició (art. 70.1 Reglament General FCF). 

• A les categories de futbol set es poden inscriure un màxim de 15 jugadors per 
equip, tret dels clubs pertanyents a poblacions menors de 10.000 habitants, que 
en poden inscriure fins a 18 (art. 70.3 Reglament General FCF). 

 
També a les categories territorials caldrà presentar el certificat negatiu del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals o un model de certificat (es podrà imprimir al gestor 
de llicències) per a les llicències de tècnics, delegats i auxiliars. 
 
En el cas de les llicències de Delegat, aquesta temporada caldrà que de forma prèvia 
a la seva afiliació passin la revisió mèdica a qualsevol centre concertat, tal com 
s’exigeix a la resta de federats. 
 
Les cartolines per a efectuar la impressió de les llicències poden recollir-se a qualsevol 
seu de la Federació Catalana de Futbol. 
 
Finalment, us recordem que per poder efectuar qualsevol tràmit relatiu a llicències, els 
clubs hauran de regularitzar la seva situació econòmica amb aquesta Federació, 
abonant els possibles saldos deutors existents.  
 
La qual cosa comuniquem per al coneixement general i als efectes adients. 
 
 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
 
Barcelona, 6 de juliol de 2017. 
 


