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CIRCULAR NÚM. 3  
 

PROTOCOL D’AUTORITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE PARTITS AMISTOSOS 
 
Disposicions generals a tots els amistosos celebrats a Catalunya 
 
El procediment d’autorització i celebració de partits amistosos i tornejos, es 
troba regulat, amb caràcter general, per l’article 201è del Reglament General 
de l’FCF i pels ordinals 243 i 244 del Reglament General de la RFEF, així com 
per la present circular. Qualsevol normativa anterior contrària a aquests 
preceptes i a aquesta circular, queden sense efectes. L’incompliment 
d’aquestes disposicions, així mateix, pot donar lloc a la responsabilitat 
disciplinària corresponent, tant en forma de sancions a entitats i futbolistes, 
com en forma de no cobertura assistencial en cas d’accident esportiu 
(articles 327 i 344 del Reglament General de l’FCF). 
 
A continuació, recordem resumidament quina és aquesta normativa: 
 

1. Els partits o torneigs amistosos en què participin clubs federats (amb 
independència a la categoria a la que pertanyin) han de ser autoritzats 
de forma prèvia per la Federació Catalana de Futbol, i dirigits per un 
àrbitre designat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres. 
 

2. Els futbolistes que hi prenguin part han de tenir la quota de mutualitat 
corresponent a la temporada 2021/22 ó 2022/23 pagada i trobar-se 
vinculats al club que disputi el partit. 
 Excepcionalment, hi poden participar jugadors inscrits en un altre 

club, sempre que es compti amb l’autorització per escrit d’aquell 
club. 

 Si l’àrbitre de l’encontre detecta que un futbolista no disposa de la 
quota de Mutualitat de la temporada 2021/22 ó 2022/23 abonada, 
no permetrà la seva participació en el partit, amb la qual cosa, si es 
disposa de documentació que acrediti que el jugador té la 
Mutualitat pagada, es recomana dur-la al partit i exhibir-la a 
l’àrbitre, en cas de dubte. 
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3. Les autoritzacions han de sol·licitar-se amb cinc dies d’antelació. Si es 

tracta de partits o tornejos amb equips de diferent federació territorial, 
el termini mínim de sol·licitud serà de vuit dies. Si les peticions es 
realitzen sense respectar aquests terminis, l’FCF no pot garantir que 
es puguin atorgar l’autorització abans de la celebració del partit o 
torneig ni la presència d’àrbitres. 
 

4. Els amistosos celebrats entre dos equips afiliats a l’FCF de qualsevol 
categoria de futbol sala (territorial i estatal), així com els de futbol onze 
de categories territorials i estatals transferides (Tercera Divisió RFEF i 
Lliga Nacional Juvenil), s’han de sol·licitar a través de l’aplicatiu 
d’amistosos de la intranet federativa. En canvi, si són tornejos, hi pren 
part algun equip de categoria estatal de futbol onze no transferida a 
les federacions territorials o bé hi participa algun equip de fora de 
Catalunya, cal fer la petició a través de la bústia d’intranet del 
Departament de Secretaria o de la delegació més propera. 
 

5. Els equips no poden participar en partits o torneigs amistosos 
celebrats en una data que coincideixi amb partit de competició oficial. 

 
Tanmateix, la petició d’autorització del partit o el torneig ha de contenir les 
dades del partit o dels partits (equips, categories, dia o dies, horaris, terreny 
de joc...). En el cas de tornejos, s’ha d’aportar també el calendari i les normes 
que regeixin el campionat, que en tot cas hauran de ser compatibles amb la 
reglamentació federativa i les Regles del Joc de la FIFA. 
 
En matèria de prevenció de riscos sanitaris per la COVID-19, és aplicable el 
Pla sectorial de l'esport en l'etapa post Covid (consultable AQUÍ), que conté 
una sèrie de recomanacions i mesures per minimitzar el risc de contagi -us 
recordem que es va eliminar l’obligació de la declaració responsable-. 
 
Disposicions específiques per algunes categories estatals 
 
La sol·licitud d’autorització de partits i tornejos on hi participin equips de 
futbol masculí i femení nacionals de categories no transferides a les 
Federacions Territorials, haurà d’incloure, a part de les dades abans 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/02-PLa-Sectorial-de-lEsport_Post-Covid.pdf
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esmentades, si el partit es retransmetrà per televisió (en cas afirmatiu, 
indicar quin o quins mitjans faran la retransmissió) i si es cobrarà entrada al 
públic assistent. 
 
Disposicions específiques per amistosos internacionals 
 
La sol·licitud d’autorització de partits i tornejos on hi participin equips 
estrangers, a part de les dades esmentades en els dos apartats anteriors, 
haurà de venir acompanyada de l’autorització de la federació de futbol a la 
que pertanyi l’equip estranger, mitjançant el model normalitzat de la FIFA, 
anomenat “Application form for participating in a tier 2 International Match 
or competition”. 
 
Disposicions específiques per amistosos celebrats fora de Catalunya 
 
Quan algun equip d’un club afiliat a l’FCF participi en un partit o torneig 
amistós fora de Catalunya, també requerirà autorització de l’FCF i de la 
Mutualitat de Futbolistes. 
 
Disposicions específiques per als entrenaments 

 
Així mateix, cal tenir present que la participació de futbolistes en 
entrenaments d’altres entitats també requereix el permís per escrit del seu 
club d’origen, d’acord amb l’article 124è del Reglament General de l’FCF. 
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
 
 
 
 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
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