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CIRCULAR NÚM. 16 

 

DESIGNACIÓ DE RESPONSABLE DE COMPLIMENT DEL PROTOCOL  

PER A MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 

 

 

Tal com s'estableix al Protocol per a minimitzar el risc de contagi de COVD-19 (que podeu 

consultar al web fcf.cat/covid19), us recordem que de forma prèvia a l'inici de les respectives 

competicions tots els clubs heu d'identificar davant de la Federació Catalana de Futbol 

el  responsable o responsables de compliment del Protocol de l'entitat, ja que es pot 

designar a diversos responsables, tenint en compte, però, que ha de tractar-se de persones 

que tinguin llicència federativa en vigor a favor de l'entitat que els designi, o bé siguin membres 

de la Junta Directiva del club. Aquesta identificació ha d'efectuar-se a través de la intranet 

federativa del club, clicant al requadre "COVID19" situat a la portada d'aquesta intranet. 

 

Així mateix, en el cas que es produeixi un cas positiu de COVID19 entre algun membre del 

vostre club, cal que efectueu la corresponent notificació a través del formulari establert a 

l'efecte, que us podeu descarregar també al mateix apartat indicat en el paràgraf anterior. És 

imprescindible que utilitzeu el formulari per tal que la Comissió Mèdica pugui fer un control i 

seguiment de cada cas, i pugui determinar-se si procedeix l’ajornament de partits. En el supòsit 

que vulgueu sol·licitar la suspensió d'un partit per tenir un nombre de membres de l'equip 

aïllats que us impedeixi disposar del mínim de jugadors previstos reglamentàriament per a la 

seva disputa, també haureu d'emplenar el formulari establert a l'efecte i al qual podeu accedir 

tal com us hem indicat anteriorment a través de la vostra intranet federativa, clicant al requadre 

"COVID19". 

 

Finalment, i per tal de facilitar el plantejament i resolució de consultes i dubtes relatius a 

l’aplicació del Protocol, es posa a disposició de tots els federats la següent adreça de correu 

electrònic: covid19@fcf.cat. 

 

Resulta imprescindible que totes les entitats segueixin les directrius que s'estableix en el 

Protocol de forma escrupolosa per a garantir un bon funcionament de les diferents 

competicions i per tractar-se d’un assumpte de salut pública. 

 

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

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 
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