
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Ref. Resposta escrit clubs de Primera Catalana 

 

 

Barcelona, a 12 de febrer de 2021 

 

 

Benvolgut President, 

 

En resposta al comunicat de 10 de febrer que ens han fet arribar, una vegada el Govern ha 

autoritzat la represa de les competicions territorials classificatòries per les estatals, i en el 

que ens traslladen una sèrie d’inquietuds, algunes d’elles per primera vegada des de finals 

d’octubre, en nom de la Junta Directiva permeti’m expressar-li, abans de qualsevol altra 

consideració, tota la meva solidaritat per les dificultats que la crisi sanitària està generant a 

gran part dels clubs afiliats a la Federació Catalana de Futbol (FCF). 

 

Com a qüestió prèvia, he d’indicar-li que la represa de les competicions obeeix no tant sols 

als fins socials d’aquesta entitat, sinó també al mandat del seu òrgan màxim de govern 

(Assemblea General Ordinària de 20 d’agost), on es va aprovar el format de les 

competicions en el supòsit que no es poguessin disputar aquestes de forma completa, però 

sí una part de les mateixes, en aquest cas la primera fase sencera, i va determinar que així 

disputades tindrien efectes classificatoris. D’aquesta manera, i un cop obtinguda 

l’autorització per part del Govern de la Generalitat per a la disputa de les competicions que 

donen accés a les categories nacionals, des de l’FCF s’ha procedit a la planificació que 

corresponia d’aquesta competició. 

 

En relació a les raons que s’addueixen per a fonamentar la negativa a la represa de les 

competicions, us hem d’indicar el següent: 

 

• Raons de salut: L’FCF té aprovat un Protocol per a minimitzar el risc de contagi per 

COVID- 19 que estableix les mesures que cal prendre per a protegir-se en la situació 

pandèmica en la qual ens trobem, i aquest Protocol ha estat aprovat al seu torn per 

la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEiAF) i validat pel PROCICAT. 

Així, les autoritats sanitàries no han considerat en cap moment necessari que calgui 

realitzar test de detecció de COVID per a dur a terme la pràctica esportiva, i han 

considerat suficient les mesures que es recullen en l’indicat Protocol. De fet, 

l’activitat esportiva a l’aire lliure reporta un nombre molt reduït de contagis, segons 

fonts del Ministeri de Sanitat, la taxa de contagi que presenta la pràctica esportiva 

és del 0,28%, xifres molt similars als primers cribratges realitzats per la SGEiAF1.  

 
1 https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-visita-cribratges 
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No pot oblidar-se, altrament, que la distribució de tests diagnòstics està sotmesa a 

un protocol del Departament de Salut que requereix que sigui realitzat per un metge 

o un sanitari qualificat, per aquesta raó es realitza en categories estatals, en les que 

existeix l’obligació reglamentària de disposar d’un metge (Segona Divisió “B”) o 

d’un responsable sanitari (Tercera Divisió). A més a més, el protocol estatal aprovat 

pel Consejo Superior de Deportes, va ser subscrit per totes les comunitats 

autònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Federacions Esportives 

Espanyoles, Associació de l'Esport Espanyol, Comitè Paralímpic Espanyol, Comitè 

Olímpic Espanyol i organitzadors de competicions; amb un compromís de 

cofinançament de totes les parts signants. En el cas de la Federació Espanyola de 

Futbol, a més, ha comptat amb el suport dels sindicats de futbolistes2. A nivell 

autonòmic, en no tractar-se d’un requisit obligatori, no hi ha cap línia d’ajut 

disponible per l’adquisició de test diagnòstics. 

 

Tot i això, cal tenir present que actualment cap activitat social està lliure de risc, ni 

tan sols si s’utilitzen test de detecció del virus. 

 

• Esportives: L’FCF ha anat informat en tot moment als clubs que la competició es 

reprendria tan aviat com fos possible, motiu pel qual cada entitat hauria d’haver 

efectuat les seves previsions al respecte. Si algun club es troba amb problemes per 

confeccionar la plantilla, s’ha de prendre en consideració que la possibilitat 

d’incorporar nous jugadors està oberta. 

 

• Econòmiques: L’FCF, que tampoc s’escapa dels efectes negatius derivats de la 

paràlisi de l’activitat esportiva, porta mesos realitzant ajustos interns per fer front a 

la pandèmia (i més que en farà), treballant colze a colze amb la Generalitat de 

Catalunya i la resta del sector per trobar solucions als nous reptes que aquesta 

planteja, tant en l’àmbit esportiu com en l’econòmic i en el de la salut. No obstant 

això, fins ara els ajuts directes a les entitats esportives no han cristal·litzat, si bé 

esperem que ho puguin fer properament. 

 

Davant aquest escenari, per molts sacrificis que faci i segueixi fent l’FCF, la seva 

capacitat per ajudar econòmicament als seus afiliats és limitada. Malgrat això, la 

Junta Directiva manté per enguany les campanyes “Tots som un equip” i 

“#Orgullosa”, que va abonar íntegrament la temporada passada malgrat aquesta no 

va finalitzar, les quals contemplen ajuts econòmics als clubs pels desplaçaments i 

els rebuts arbitrals, bonificacions de quotes federatives i lliurament de material 

 
2 https://www.rfef.es/noticias/rfef-comienza-publicar-convocatorias-ayudas-clubes-temporada-2020-2021 
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esportiu. Aquestes campanyes, que s’està estudiant com reforçar-les per tal que tot 

el futbol català se’n pugui veure beneficiat, se sumen al compromís de retornar 

almenys el 50% de la quota d’inscripció del Portal del Federat.  

 

Conscients, tanmateix, que la presència de públic als camps de futbol és un altre 

element de vital importància pels clubs catalans, seguim reclamant al Govern de la 

Generalitat de Catalunya que reconsideri el seu plantejament en relació a aquest 

punt i esperem poder donar bones notícies properament, si l’evolució de les dades 

sanitàries és favorable. 

 

En relació a les conseqüències reglamentàries que pot comportar renunciar a competir o 

no presentar-se als partits programats, per molt sensible que l’FCF es mostri a les dificultats 

que presenta el panorama actual, ha de garantir la igualtat de tracte entre tots els seus 

afiliats i regir-se per una legalitat aprovada pel màxim òrgan de govern federatiu, 

l’Assemblea General, sense que es puguin adoptar decisions conjunturals que causin 

perjudicis a tercers. Així doncs, en aquest moment que encara no es coneix amb una 

certesa absoluta si la resta de competicions territorials es reprendran en unes condicions 

raonables, resulta precipitat mostrar-se favorable a inaplicar determinades mesures 

reglades, atès l’elevat grau de risc jurídic que aquestes decisions fossin anul·lades per 

instàncies jurisdiccionals, en cas de ser impugnades. No obstant això, segons evolucionin 

les circumstàncies i si no fos factible reprendre la resta de competicions, es podria estudiar 

la viabilitat d’algunes de les mesures proposades en el seu escrit. 

 

Finalment, per tal de procedir a una correcta planificació de la competició, agrairem 

enormement que els clubs que vulguin renunciar a la seva participació en la competició ho 

comuniquin mitjançant escrit signat pel seu president a la bústia del Departament de 

Competició Territorial de l’FCF, a la major brevetat possible i com a molt tard el proper 

dijous 18 de febrer.  

 

Restant a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que tingueu al respecte, rebeu una 

cordial salutació. 

 

 

 

 

Oriol Camacho Martí 

Secretari General 
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