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CIRCULAR NÚM. 24 

 
Modificacions transitòries al Reglament sobre l’Estatut i la Transferència de 
Jugadors/es (RETJ) de la FIFA amb motiu de la situació excepcional derivada de 
la guerra a Ucraïna. 
 
La Real Federación Española de Fútbol, a través de la Circular núm. 96, ha 
comunicat diverses modificacions del Reglament sobre l’Estatut i la Transferència 
de futbolistes de la FIFA amb motiu de la guerra a Ucraïna. 
 
Els principals canvis efectuats són els següents: 

 
1) En relació amb la inscripció de jugadors/es menors d’edat a les nostres 

categories territorials, es considerarà que tot menor resident en el 
territori d’Ucraïna, i que vulgui inscriure’s en un nou Club afiliat a l’FCF, 
satisfà automàticament tots els requisits de l’article 19.2.d) del RETJ, 
aplicable directament a l’àmbit territorial (art. 147è del Reglament 
General). 

 
2) De manera excepcional, en el marc del RETJ, i a menys que les parts 

acordin el contrari, es produeix una suspensió automàtica del 
contracte de dimensió internacional entre el jugador/a o 
entrenador/a i el club afiliat a la Federació Ucraïna de Futbol (UAF). El 
contracte es considerarà automàticament suspès fins al 30 de juny de 
2022. 

 
3) En el cas dels jugadors/es i entrenadors/es afiliats a la Federació Russa 

de Futbol (FUR), no hi haurà cap suspensió automàtica. En el seu lloc, i 
sempre que les parts no hagin acordat el contrari, tenen l’oportunitat de 
suspendre unilateralment el seu contracte fins al 30 de juny de l’any en 
curs, sempre que no arribin a un acord amb el club abans del 10 de març. 

 
Per tant, a les categories estatals amb període d’inscripció de jugadors/es 
finalitzat, s’autoritza a fer inscripcions dels jugadors/es que venen d’aquestes 
dues federacions internacionals fins al 7 d’abril de 2022.  
 
Aquestes modificacions temporals, impliquen que els clubs no afiliats a 
aquestes dues federacions (UAF i FUR) que hagin inscrit a un jugador després 
de la seva suspensió del seu contracte de treball, no tindran dret a cap 
indemnització per formació. 
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Totes aquestes modificacions van entrar en vigor amb efecte immediat el 7 de 
març de 2022, i tal com s’ha indicat queden recollides a la Circular núm. 96 de 
l’RFEF, que podeu consultar AQUÍ.  
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
 
 
 
 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 

https://www.rfef.es/sites/default/files/pdf/circulares/circular_96_mas_anexos.pdf
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