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CIRCULAR NÚM. 33
AUTORITZACIÓ DE LES COMPETICIONS QUE DONEN
ACCÉS A LES CATEGORIES ESTATALS
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Resolució del Departament de
Salut SLT/275/2021, publicada en data 06/02/21, ha acordat d’autoritzar la celebració
de les competicions que donen accés a les categories estatals, que en el cas de la
Federació Catalana de Futbol són les següents:
Futbol 11
Primera Catalana masculina
Preferent Femení
Preferent Juvenil masculí

Futbol Sala
Divisió d’Honor masculina
Divisió d’Honor femenina
Divisió d’Honor Juvenil masculí

Conseqüentment, i de conformitat amb l’acord pres per la Junta Directiva de l’FCF el
passat mes de desembre, es procedirà a la represa de les indicades competicions
segons l’establert al Pla de Competicions adaptat a les dates disponibles, consistent
en la disputa de la primera fase en el cas de la Primera Catalana, i la disputa d’una
única volta en el cas de la resta de competicions, amb els efectes classificatoris
d’ascensos i descensos previstos en el Pla de Competicions.
La data d’inici prevista per a les competicions de futbol 11 és el cap de setmana del
28 de febrer i per a les competicions de futbol sala el cap de setmana del 21 de febrer,
d’acord amb el calendari adaptat a les noves dates que en breu tindreu publicat.
Els desplaçaments que s’hagin d’efectuar en atenció a la participació en aquestes
competicions estan exceptuats de les limitacions generals de mobilitat comarcal, així
com de les limitacions horàries. Els federats hauran d’acreditar aquesta participació
mitjançant el certificat autoresponsable i la llicència federativa (recomanable), si són
requerits per l’autoritat competent.
Cal recordar també que en el desenvolupament tant dels entrenaments com dels
partits és d’obligat compliment el Protocol per a Minimitzar el Risc de Contagi per
COVID-19 de la Federació Catalana de Futbol, que podeu consultar en el següent
enllaç: https://files.fcf.cat/covid/Protocol%20Competicions%20.pdf
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Així mateix, s’estableix que els partits se celebrin sense presència de públic. I si bé
poden utilitzar-se els vestidors seguint les directrius fixades en el Protocol, es
recomana que en la mesura del possible s’eviti el seu ús.
La represa de les competicions de futbol i futbol sala amateur i del futbol i futbol sala
femení, comportarà els beneficis i ajuts econòmics previstos en les campanyes
“#Orgullosa” i “Tots som un equip”, en les condicions que es determinaran
properament per mitjà de circular.
Finalment, us fem avinent que per tal d’efectuar una adequada preparació de les
competicions, s’autoritzaran de forma excepcional partits amistosos exclusivament
entre els equips de les categories en què estigui permesa la represa de la competició,
i sempre que els grups corresponents s’hagin estabilitzat.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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