
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Temporada 2019/2020 

 

CIRCULAR NÚM. 33 

 

AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS I DE PRESCRIPCIÓ I 

CADUCITAT EN ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS FEDERATIUS 

 

En data 16 de març, per mitjà de la circular núm. 26, es va establir que tots els terminis de 

prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets que es poguessin fer valdre davant els 

Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i del Comitè d’Apel·lació de 

l’FCF, o òrgan federatiu equivalent, quedaven suspesos durant el termini de vigència de l'estat 

d'alarma. També es feia saber que se suspenien i interrompien els terminis previstos en la 

normativa federativa per als procediments propis de la jurisdicció esportiva, en tots els seus 

àmbits (disciplinari, competicional i electoral), indicant-se que els terminis es reprendrien en 

el moment en què perdés vigència l’estat d’alarma. 

 

D’acord amb allò establert a les circulars números 30, 31 i 32, s’ha anunciat la suspensió 

definitiva de les competicions d’àmbit territorial de la temporada 2019/2020, quins seran els 

efectes classificatoris que aquesta decisió comporta i la reobertura dels centres de treball 

amb efectes a partir de 8 de juny, respectivament. 

 

Les decisions adoptades per la Junta Directiva expressades en el paràgraf anterior aconsellen 

la represa de l’activitat dels òrgans jurisdiccionals per acabar de conformar les classificacions 

definitives de les competicions territorials de la temporada en curs, resolent aquells 

expedients que encara poguessin quedar pendents, aplicant els terminis previstos també al 

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial 

Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

Per tot això, de conformitat amb els acords adoptats per la Junta Directiva en data 28 de maig 

i amb el Reial Decret 537/2020, s’ha resolt: 

 

a) reprendre l’activitat dels òrgans jurisdiccionals federatius.  

b) aixecar la suspensió dels terminis processals i de prescripció i caducitat de drets i accions 

en els procediments jurisdiccionals federatius, a partir del proper dijous 4 de juny de 

2020. 

c) aixecar la suspensió i interrupció dels terminis administratius previstos en la normativa 

federativa per als procediments propis de la jurisdicció esportiva, en tots els seus àmbits 

(disciplinari, competicional i electoral), amb efectes a partir d’1 de juny de 2020. 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

Secretari General 

 

Barcelona, a 2 de juny de 2020 
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