
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

INFORME SOBRE L’ADAPTACIÓ DE LA COMPETICIÓ ESPORTIVA FEDERADA 

DEL FUTBOL A LES LIMITACIONS IMPOSADES PER LES AUTORITATS AMB 

MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19  

 

 

El passat 4 de setembre de 2020, la Federació Catalana de Futbol (FCF, en 

endavant) va dictar la circular número 6 de la temporada 2020/2021, per la qual feia 

públic el corresponent Pla de Competició d’aquesta Federació Catalana de Futbol 

per a la temporada 2020/2021, aprovat a l’Assemblea General Ordinària celebrada el 

dia 20 d’agost de 2020 a Blanes.  

 

Aquest Pla de competicions, contenia modificacions substancials respecte 

temporades anteriors, sobretot en el les competicions amateurs territorials, en el 

sentit de planificar-se en grups més reduïts que afavorissin una disminució de 

desplaçaments i en una temporada esportiva més curta, adaptada als reptes que 

podia plantejar la crisi sanitària per la COVID-19. 

 

En aquest sentit i, en ordre d’executar amb total garanties aquest Pla de Competició, 

el passat 29 de setembre de 2020, l’FCF va emetre la circular número 13 de la 

temporada 20/21 pel qual feia públic el protocol a seguir en les competicions per a 

minimitzar el risc de contagi de la COVID-19, el qual està adaptat al Pla d’acció pel 

desconfinament esportiu a Catalunya (Pla sectorial), aprovat pel Comitè Tècnic del 

PROCICAT el 13 de juny de 2020.  

 

Amb caràcter previ, el 24 de juliol de 2020, l’FCF ja havia publicat un Protocol per 

partits amistosos durant la fase de represa (circular núm. 1).  

 

Aquests dos protocols, han estat aprovats per la Junta Directiva de l’FCF, a més 

d’estar validats per la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC, en 

endavant) i autoritzats per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 

(SGEiAF, en el successiu) de la Generalitat de Catalunya1. 

 

L’aplicació conjunta dels dos protocols, ha permès la celebració de més de 17.500 

partits de futbol federat (entre amistosos i oficials) des de l’inici de la temporada 

 
1 Es pot consultar a: https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-

lesport-catala/ 
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esportiva (1 de juliol de 2020), amb una incidència mitjana de casos de COVID-19 

inferior al 5,5%2.  

 

El passat dia 16 d’octubre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 

noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

Aquesta resolució, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del 

Pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut 

pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del 

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària 

provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya va 

establir, en el seu article 8è, l'ajornament de totes les competicions esportives 

previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta 

Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i 

professionals. 

 

A l’exposició de motius d’aquesta Resolució, es justifica l’adopció d’aquesta mesura 

en els següents termes: 

 

D'altra banda, s'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives 

previstes de ser realitzades a Catalunya, a excepció de les competicions 

oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, i se suspèn l'obertura al 

públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no 

permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments 

d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. En l'apartat 9 se 

suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de 

bingo, i en l'apartat 13 se suspèn la celebració presencial de congressos, 

convencions, fires comercials i festes majors. 

 

Aquesta mesura de màxima restricció es justifica en aquestes activitats 

tant per la concentració de persones que no conviuen habitualment 

juntes, durant un temps prolongat, com pel nivell de la mobilitat que es 

produeix per accedir-hi i en les zones properes. Aquestes mesures de 

 
2 http://fcf.cat/noticia/comunicat-oficial/13/10/2020 
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provada eficàcia són indispensables en el moment actual per tal d'aturar 

l'expansió del virus. [La negreta i subratllat són nostres]. 

 

Així doncs, d’acord amb l’estipulat per l’esmentada resolució, l’FCF va emetre en la 

mateixa data la circular número 17 relativa a l’ajornament de les competicions 

d’àmbit territorial per un termini de 15 dies.  

 

En conseqüència, es va procedir d’ofici a l’ajornament de tots els partits de 

competició oficial d’àmbit territorial en totes les seves modalitats i categories i de tots 

els partits amistosos la disputa dels quals estigués fixada entre els dies 16 d’octubre i 

30 d’octubre (ambdós inclosos), però podent continuar  amb la pràctica 

d’entrenaments en totes les categories i es va informar que, de conformitat amb les 

mesures indicades, sí que podrien disputar-se els partits corresponents a les 

competicions professionals i a les competicions d’àmbit estatal no professionals, tot i 

que l’aforament de la instal·lació no podria superar el 50%. 

 

Vist tot l’anterior i atès què les restriccions estipulades en l’article 8è de la Resolució 

SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, es fonamenten en la no-convivència habitual de 

persones i pel nivell de mobilitat que l’activitat esportiva competicional genera a 

Catalunya, venim a presentar aquest Informe sobre l’adaptació de la competició 

esportiva federada del futbol a les limitacions imposades per les autoritats amb motiu 

de la crisi sanitària per la COVID-19, en el qual es posarà de manifest que aquesta 

Resolució està fonamentada en circumstàncies d’error i que la pràctica esportiva 

federada és segura. 

 

MANIFESTACIONS 

 

 

I.- De les competicions organitzades per l’FCF 

 

Com s’ha dit a la part introductòria d’aquest Informe, el Pla de Competició aprovat 

per l’Assemblea General de l’FCF ha estat redissenyat específicament aquesta 

temporada amb grups més reduïts i escurçant la temporada esportiva, seguint les 

recomanacions de les autoritats esportives i sanitàries, amb la finalitat de complir 

els objectius de reduir desplaçaments i restringir la mobilitat, preveient també 

noves fórmules per la recuperació de partits ajornats i disposicions reglamentàries 

específiques per adaptar el marc normatiu.  
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Tanmateix, també s’han aprovat ambiciosos protocols de prevenció de risc de 

contagi de la COVID-193, adaptats al Pla sectorial corresponent (Pla d’acció pel 

desconfinament esportiu a Catalunya), validats i autoritzats respectivament per la 

UFEC i la SGEiAF, que contenen totes les mesures de seguretat sanitària 

necessàries que garanteixen que la celebració de la competició federada es 

desenvolupa sobre la base del manteniment de “grups estables i permanents” o 

“bombolles de convivència”.  

 

Així doncs, gràcies a les directrius contemplades en aquests protocols i a la resta de 

mesures preventives aplicades de seguiment i control (detallades més endavant), 

s’han pogut disputar en condicions de seguretat sanitària més de 17.500 partits 

de futbol federat (entre amistosos i oficials) des de l’inici de la temporada esportiva 

(1 de juliol de 2020), amb una incidència mitjana de casos de COVID-19 inferior al 

5,5%, d’acord amb el quadre següent: 

 

a) Partits oficials 

 

FUTBOL 11 i 7 
Jornada 1 

Dates de les competicions 3 i 4 d’octubre de 2020 

Competicions disputades Primera Catalana, Segona Catalana i 

Tercera Catalana 

Partits previstos 270 partits previstos 

Partits disputats 259 partits disputats 

Partits suspesos per la COVID-19 11 partit suspesos 

% d’incidència de partits suspesos per 

jornada 

4,07 % 

 

Jornada 2 

Dates de les competicions 10 i 11 d’octubre de 2020 

Competicions disputades Primera Catalana, Segona Catalana,  

Tercera Catalana, Quarta Catalana, 

Preferent Femení, Primera Femení, 

Preferent Juvenil, Preferent Femení 

Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Preferent 

Cadet, Divisió d’Honor Infantil, Preferent 

Infantil, Preferent Aleví i Preferent 

Benjamí. 

 
3 https://www.fcf.cat/covid19 
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Partits previstos  635 partits previstos 

(551 – Futbol 11) 
(84 – Futbol 7) 

Partits disputats 585 partits disputats 

(508 – Futbol 11) 
(77 – Futbol 7) 

Partits suspesos per la COVID-19 50 partit suspesos 

(43 - Futbol 11) 
(7 – Futbol 7) 

% d’incidència de partits suspesos per 

jornada 

7,8% - Futbol 11 

8,33% - Futbol 7 

 
(*) S’inclouen tant els partits ajornats per un positiu a l’equip com els ajornats perquè alguns 
dels membres de l’equip eren contacte estret d’un positiu aliè a l’entorn esportiu. 

 

 

LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA 
Jornada 1 

Dates de les competicions 3 i 4 d’octubre de 2020 

Competicions disputades Tercera Divisió Sènior Masculí, Divisió 

d’Honor Sènior Masculí, Primera 

Catalana Sènior Masculí, Divisió d’Honor 

Cadet Mixte, Divisió d’Honor Infantil 

Mixte, Divisió d’Honor Aleví Mixte i 

Divisió d’Honor Juvenil Femení. 

Partits previstos 117 partits previstos 

Partits disputats 116 partits disputats 

Partits suspesos per la COVID-19 1 partit suspès 

% d’incidència de partits suspesos per 

jornada 

0,85 % 

 

 

Jornada 2 

Dates de les competicions 10 i 11 d’octubre de 2020 

Competicions disputades Tercera Divisió Sènior Masculí, Divisió 

d’Honor Sènior Masculí, Primera 

Catalana Sènior Masculí, Divisió d’Honor 

Cadet Mixte, Divisió d’Honor Infantil 

Mixte, Divisió d’Honor Aleví Mixte i 

Divisió d’Honor Juvenil Femení. 

Partits previstos 112 partits previstos 

Partits disputats 111 partits disputats 

Partits suspesos per la COVID-19 1 partit suspès 
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% d’incidència de partits suspesos per 

jornada 

0,89% 

 

 
(*) S’inclouen tant els partits ajornats per un positiu a l’equip com els ajornats perquè alguns 
dels membres de l’equip eren contacte estret d’un positiu aliè a l’entorn esportiu. 

 

b) Partits amistosos 

 

MODALITAT PERIODE NOMBRE DE PARTITS 

FUTBOL 11 i 7 Juliol – Octubre 2020 13.800 partits 

FUTBOL SALA Juliol – Octubre 2020 2.658 partits 

 

 

c) Mobilitat per la disputa de partits 

 

L’estructura del Pla de competició4, adaptat com s’ha dit abans a les recomanacions 

de les autoritats sanitàries i esportives per complir amb les premisses de prevenció 

del contagi de la COVID-19 (restricció de la mobilitat i competició basada en “grups 

estables i permanents” o “bombolles de convivència”), és de caràcter piramidal i 

basada en criteris de proximitat geogràfica, la qual cosa permet afirmar que el gran 

gruix de la competició federada es disputa dins un mateix àmbit comarcal i, la 

gran majoria de casos, inclús dins la mateixa regió sanitària, tal i com es pot 

comprovar a la següent taula: 

 

 Àmbit 

geogràfic 

Nombre 

partits per 

setmana 

Observacions 

Primera Catalana Tot el territori 20  

Segona Catalana Provincial 
68 

Separació Terres 

Ebre/Camp  Tarragona 

Tercera Catalana Comarcal  

162 
A Lleida, Girona i 

Tarragona proximitat 

dins la província 
Quarta Catalana Comarcal  

173 

Preferent Juvenil Tot el territori 32  

Divisió Honor Cadet Tot el territori 8  

Preferent Cadet Tot el territori 32  

 
4 https://www.fcf.cat/pla-competicio 
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Divisió Honor Infantil Tot el territori 8  

Preferent Infantil Tot el territori 32  

Preferent Aleví Tot el territori 48  

Preferent Benjamí Tot el territori 49  

Primera Juvenil Provincial 96 

Separació Terres de 

l’Ebre/ Camp de 

Tarragona 

Primera Cadet Provincial 120 

Primera Infantil Provincial 120 

Primera Aleví Provincial 112 

Primera Benjamí Provincial 161 

Segona Juvenil Comarcal 319 

A Lleida, Girona i 

Tarragona proximitat 

dins la província 

Segona Cadet Comarcal 357 

Segona Infantil Comarcal 428 

Segona Aleví Comarcal 330 

Tercera Aleví Comarcal 418 

Segona Benjamí Comarcal 191 

Tercera Benjamí Comarcal 262 

Prebenjamí Comarcal 252 

Preferent Femení Tot el territori 9  

Primera Femení Tot el territori 18  

Segona Femení Provincial 38  

Preferent Femení 

Juvenil 

Tot el territori 
8 

 

Primera Femení 

Juvenil 

Tot el territori 
16 

 

Segona Femení 

Juvenil 

Provincial 
46 

 

Femení Cadet Provincial 32  

Primera Femení 

Infantil 

Tot el territori 
16 

 

Segona Femení Infantil Provincial 60  

Primera Femení Aleví Tot el territori 17  

Segona Femení Aleví Provincial 31  

Femení Benjamí Provincial 12  

Femení Amateur F7 Provincial 26  

 

 TOTAL PARTITS  SEGONS ÀMBIT 

GEOGRÀFIC 

Tot el territori 313  

Provincial 922 

Comarcal 2.892 
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Pel que fa a la disputa dels partits en competicions oficials de Futbol Sala es 

conformen segons la següent taula: 

 

 Àmbit 

geogràfic 

Nombre de 

grups 

Nombre partits 

per setmana 

Tercera Nacional Tot el territori 2 20 

Divisió d’Honor Tot el territori 3 24 

Primera Catalana Provincial 6 44 

Segona Catalana Provincial 11 71 

Tercera Catalana Provincial 12 74 

Divisió d’Honor Juvenil Tot el territori 1 7 

Primera Juvenil Provincial 6 39 

Segona Juvenil Provincial 8 56 

Tercera Juvenil Provincial 7 49 

Divisió d’Honor Cadet Tot el territori 1 7 

Primera Cadet Provincial 7 41 

Segona Cadet Provincial 8 60 

Tercera Cadet Provincial 8 56 

Divisió d’Honor Infantil Tot el territori 1 7 

Primera Infantil Provincial 7 43 

Segona Infantil Provincial 8 55 

Tercera Infantil Provincial 8 56 

Divisió d’Honor Aleví Tot el territori 1 7 

Primera Aleví Provincial 8 45 

Segona Aleví Provincial 7 48 

Tercera Aleví Provincial 4 28 

Benjamí Provincial 27 78 

Minibenjamí Provincial 6 18 

Prebenjamí Provincial 11 36 

Divisió d’Honor Femení Tot el territori 1 8 

Primera Femení Provincial 4 22 

Segona Femení Provincial 7 35 

Divisió d’Honor Femení 

Juvenil 

Tot el territori 1 7 

Primera Femení Juvenil Provincial 4 14 

Femení Cadet Tot el territori 5 15 

Femení Infantil Tot el territori 5 12 

Femení Aleví Tot el territori 3 9 

 

 TOTAL PARTITS  s. ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Tot el territori 123 

Provincial 968 
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En conseqüència, les dades exposades confirmen que la majoria de desplaçaments 

que comporta la pràctica esportiva federada es produeixen dins un mateix 

àmbit comarcal, inclús dins la mateixa regió sanitària, la qual cosa acredita un 

baix nivell de mobilitat i sempre en grups de convivència “estables i 

permanents”, tal i com exigeixen els protocols.  

 

 

II. - Mesures de prevenció de riscos de contagi per evitar la propagació de la 

COVID-19 adoptades per adaptar la competició a la nova realitat  

 

Tal i com s’ha detallat a la part introductòria d’aquest Informe, des de l’aixecament de 

l’estat d’alarma aquesta FCF ha treballat dura i intensament de la mà de la UFEC i la 

SGEiAF per implementar rigorosos protocols, recordem que aprovats per la pròpia 

administració esportiva, que permetessin la pràctica esportiva de forma segura. 

Sense ànim de ser exhaustius, a part de l’adaptació del Pla de competició, en la línia 

abans esmentada, l’FCF ha realitzat moltes més actuacions per garantir el 

compliment dels protocols per part de la comunitat federativa, a través de diversos 

mecanismes, com els següents: 

 

Protocol COVID-19 

 

S’ha habilitat un apartat específic al web oficial (fcf.cat/covid19), amb tota la 

informació necessària: protocol aplicable a les competicions, model de declaració 

responsable per espectadors, fitxes didàctiques avalades per la SGEiAF i UFEC (qui 

soc? Què fer si...? i Situacions) amb informació pràctica de quines són les 

obligacions de cada col·lectiu i com cal actuar en supòsits diversos que contempla el 

protocol. S’ha fet un enorme esforç de difusió en notícies5, comunicats adreçats a 

clubs i federats, aparicions en mitjans de comunicació6... 

 

 

 

 
5 https://www.fcf.cat/noticia/el-protocol-covid-19-per-a-les-competicions-del-futbol-i-futbol-

sala-catala/14/10/2020 

http://fcf.cat/noticia/el-responsable-del-protocol-covid-19-als-clubs/08/10/2020 

6 https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-09-09-20-esport-

semiprofessional/5659611/ 
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Comissió de Control COVID-19 

 

S’estableix un òrgan de control i supervisió integrat per diversos estaments 

federatius, encarregat de vetllar pel compliment del protocol i, en casos 

d’incompliments, es deriven les actuacions als òrgans jurisdiccionals o inclús a les 

autoritats administratives, si s’escau. 

 

Equip mèdic de supervisió i control 

 

L’FCF s’ha dotat d’un equip de treball conformat per 2 metges, 1 metge estadista i 1 

coordinador que resolen dubtes i consultes de clubs i federats sobre la COVID-19, a 

través d’una bústia específica de correu electrònic. També reben les declaracions 

dels responsables de compliment del Protocol dels clubs amb aquells federats que 

han donat positiu per COVID-19 (o els aïllats per un contacte aliè), efectuen les 

accions pertinents de rastreig amb el club afectat, determinen els federats que cal 

aïllar preventivament (si no ho ha determinat prèviament l’autoritat sanitària) i 

estableixen si el partit o partits següents han de ser ajornats per força major. El seu 

informe passa als òrgans jurisdiccionals i aquests decideixen prudencialment si cal 

ajornar el partit per força major, en base a un informe mèdic que queda incorporat a 

l’expedient jurisdiccional. 

 

Modificacions dels sistemes informàtics com a garantia de compliment dels protocols 

 

Es detallen per apartats les diferents millores, adaptacions i innovacions 

tecnològiques efectuades en els diferents sistemes federatius per tal d’adaptar-se a 

la nova realitat de la COVID-19. 

 

I. Federats (jugadors, entrenadors, auxiliars...) 

 

Lligat al principi d’autoresponsabilitat, s’ha inclòs, tant en la versió web com 

l’aplicació mòbil per Federats, una declaració autoresponsable que cada federat ha 

de renovar cada 14 dies per tal de poder ser alineat en partits oficials i amistosos, 

rebent un avís 5 dies abans del seu venciment per tal que el renovi, si es donen les 

condicions per fer-ho. Els àrbitres verifiquen amb el seu dispositiu electrònic que tots 

els federats que es pretenen alinear en el partit que ha de dirigir tenen la declaració 

vigent, si no és el cas, el federat no participa en el partit i l’àrbitre ho fa constar a 

l’acta. D’aquesta manera, es garanteix l’estabilitat del grup, el seu caràcter 

permanent i la participació responsable. 
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II.  Àrbitres 

 

Els àrbitres, mitjançant el Portal del Federat, també han presentar la declaració 

d’autoresponsabilitat  per tal de poder ser designats per dirigir partits per part del 

Comitè d’Àrbitres (CTA). 

 

A més, s’ha dotat al CTA d’un control per tal d’identificar quins àrbitres tenen la 

declaració d’autoresponsabilitat vigent, amb l’objectiu de facilitar les designacions 

arbitrals amb les garanties establertes.  

 

Els àrbitres poden, mitjançant el sistema informatitzat d’actes arbitrals, visualitzar en 

tot moment quins jugadors i membres del cos tècnic de cada equip tenen la 

declaració en vigor, tant en partits amistosos com en oficials, de tal manera que, en 

cas contrari, no puguin ser alineats en l’encontre.  

 

III. Clubs 

 

S’ha dotat als clubs d’un control, tant en web com en l’aplicació mòbil de club, per 

identificar quins federats vinculats en cada equip del club tenen la declaració en 

vigor, per tal de dur un control previ a la disputa dels partits. 

 

Tots els equips de cada club han de tenir designat un responsable de compliment de 

protocol, si no és així no es designa àrbitre i, per tant, no es disputa el partit. Aquest 

responsable ha de vetllar pel compliment del protocol durant els partits oficials i 

amistosos, tant al terreny de joc com a la instal·lació. 

 

També s’ha afegit un apartat de Gestió COVID-19 a la intranet federativa on cada 

club comunica a la federació el responsable o responsables de compliment de 

protocol. A més, s’ha posat a disposició d’aquests dos formularis de notificació de 

casos positius i aïllats i identificació de contactes estrets d’acord amb el principi de 

traçabilitat per tal que la Federació tingui informació necessària per decretar la 

suspensió i ajornament dels partits d’acord amb la circular 13 de l’FCF. 

 

IV. Federació 

 

S’està treballant en una eina de gestió per tal de facilitar a l’equip mèdic federatiu un 

espai unificat de consulta de totes les dades recollides per agilitzar el seguiment i 

control dels esmentats casos. 
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V.  Web 

 

Com s’ha dit abans, s’ha inclòs en la web federativa un apartat específic 

(https://www.fcf.cat/covid19) per tal de consultar els documents relatius al protocol i 

la infografia corresponent, a més d’habilitar un correu específic (covid19@fcf.cat) per 

resoldre els dubtes concrets sobre la matèria en qüestió. 

 

Adaptació tarifes arbitrals en partits entre setmana per esponjar la competició 

 

Es va fer públic, mitjançant la circular número 11 del 25 de setembre de la 

Temporada 20/21, que per acord de Junta Directiva i per afavorir l’esglaonament en 

la programació dels partits davant la crisi sanitària de la COVID-19, s’ha pres la 

determinació que tots els encontres que es fixin de mutu acord o per acord del 

Comitè de Competició en dies laborables, amb horari d’inici igual o anterior a les 21h, 

no se’ls aplicaran al rebut arbitral les dietes especials de laborable (7 euros) ni 

d’acabament més tard de les 21:30h (14 euros). 

 

Modificacions del pla de competició. 

 

Com es ve reiterant al llarg de l’Informe, el Pla de competició aprovat per 

l’Assemblea General preveu agrupacions de menys equips i calendaris més curts per 

reduir la mobilitat i fer una competició per proximitat geogràfica. 

 

Funcions de supervisió i control 

 

S’ha fet formació específica als treballadors de l’FCF, als àrbitres, als delegats de 

partit o informadors arbitrals i als observadors federatius, per tal de conèixer les 

obligacions que els protocols fixen per cada col·lectiu i com actuar en el cas 

d’incompliments7. A través de les actes arbitrals i els informes dels delegats de partit i 

observadors federatius s’informa els Comitès de Competició i aquests sancionen 

disciplinàriament els incompliments. També s’han realitzat reunions de coordinació 

amb els òrgans jurisdiccionals per unificar criteris i sancionar amb contundència les 

conductes irresponsables. 

 

 
7 https://www.fcf.cat/noticia/els-informadors-arbitrals-de-futbol-sala-es-reuneixen-per-

marcar-les-pautes-de-la-temporada/07/10/2020 
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Ampliacions dels horaris d’atenció al públic 

 

S’han ampliat els horaris d’atenció al públic als 14 centres de treball federatiu, amb 

serveis de guàrdia inclús els dissabtes pel matí, entre altres, per assessorar 

correctament sobre els protocols i les mesures de prevenció del risc de contagi per 

COVID-198. 

 

Reunió de coordinació amb la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) 

 

S’ha fet una reunió de coordinació amb l’oficina de l’esport de la PG-ME, en la qual 

s’ha informat dels protocols federatius i s’ha establert un procediment d’actuació 

coordinada, per tal de fer saber a la força pública aquelles situacions de risc que 

puguin requerir d’accions administratives, inclús penals, si s’escau. Es consensua 

que en els casos més flagrants o que es detecti un greu risc sanitari, s’avisi a la PG-

ME per tal que una patrulla policial faci acte de presència i que actuï en 

conseqüència segons cada cas concret. 

 

Reunió de coordinació amb la SGEiAF i el Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya 

 

S’ha realitzat una reunió a la SGEiAF, en presència del Secretari General de l’Esport i 

l’Activitat Física i una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, 

amb la finalitat de col·laborar en diverses qüestions relacionades amb esport i la 

COVID-19. 

 

 

III.- Ineficàcia de la mesura d’ajornar la celebració de la competició federada a 

efectes de la mobilitat i de la concentració de persones no-convivents 

  

Arran de la decisió presa en la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 per la qual s’ajornen 

totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el 

període de vigència d'aquesta Resolució, aquesta Federació ha detectat que s’han 

disputat partits amistosos sense supervisió federativa, de tal manera que en aquests 

no s’ha pogut garantir el compliment dels protocols legalment establerts. Així doncs, 

 
8 https://www.fcf.cat/noticia/s-amplia-l-horari-d-atencio-al-public-amb-l-inici-de-la-

competicio/28/09/2020 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

la prohibició de les competicions esportives previstes està comportant pràctiques 

deslleials, de risc de contagi de la COVID-19 i que no han sigut supervisades per 

l’FCF, la qual cosa ha motivat inclús un comunicat exprés de la SGEiAF sobre la 

qüestió9.  

 

Tanmateix, és públic i notori que prohibida la pràctica esportiva federada, els 

desplaçaments i les activitats a l’aire lliure s’han realitzat igualment en altres 

àmbits sense cap mena de supervisió i control10, amb la qual cosa tindria molt més 

sentit permetre activitats regulades amb protocols vigents, que tenen un altíssim grau 

de compliment per les mesures de supervisió i control abans esmentades. 

 

 

IV.- Inversions realitzades per adaptar l’activitat federativa a les mesures 

preventives per COVID-19 

 

La planificació i adopció de mesures de prevenció de riscos per evitar la propagació 

de la COVID-19 en la competició federada, ha comportat la dedicació pràcticament 

exclusiva de gran part del personal federatiu, així com de recursos externs, suposant 

un repte de grandíssima magnitud i una adaptació transversal de tota la comunitat 

federativa, que ha fet encomiables esforços econòmics per adaptar les instal·lacions 

esportives i la pràctica esportiva a aquesta nova realitat. 

 

Sense ànim de ser exhaustius amb les hores dedicades i els recursos esmerçats, tant 

sols en la contractació d’un equip mèdic i en la implementació de mesures 

informàtiques, l’FCF ha invertit bora 36.000 euros, d’acord amb el següent 

desglossament:  

 

Implantació nova tecnologia COVID Novanet 3.178,80 € 

Implantació nova tecnologia COVID Thatzad 3.722,70 € 

Desenvolupament intern aplicació COVID 

intranet 

3.167,63 € 

Dotació equip mèdic 25.650,00 € 

TOTAL 35.719,13€ 

 

 

 
9 https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-recordatori-ajornament-competicio 

10 https://www.ccma.cat/324/picnics-tot-i-la-prohibicio-de-menjar-al-carrer-lalternativa-als-

restaurants-tancats/noticia/3053666/ 
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V.- Impacte econòmic de la paralització de les competicions federades 

 

D’acord amb l’informe efectuat pel nostre departament de comptabilitat, el qual ha fet 

una aproximació extrapolant les xifres d’ingressos i despeses de la temporada 19/20 

amb les especificitats corresponents a la rebaixa de les quotes federatives de la 

present temporada, s’estableix que en l’hipotètic cas que les competicions federades 

continuessin paralitzades i això provoqués una devolució parcial o total de quotes, es 

causaria un perjudici econòmic a l’FCF d’almenys 16.908.979,85 euros, 

desglossats de la següent manera. 

 

Portal del Federat 3.539.093,63 € 

Drets contractes entrenadors 251.355,49 € 

Quotes afiliació entrenadors  271.602,89 € 

Quotes afiliació àrbitres  110.879,85 € 

Quotes clubs nous  10.400,00 € 

Quotes equips nous 75.264,00 € 

Quotes equips  687.491,69 € 

Sancions econòmiques  643.133,57 € 

Càrrec de manteniment  142.140,00 € 

Competicions (arbitratges) 2.880.772,54 € 

Subvenció Consell Català de l’Esport 579.343,00 € 

Contribució solidària Drets audiovisuals  1.854.546,37 € 

Subvenció Ordinària RFEF 1.975.745,86 € 

Esponsoritzacions 518.460,12 € 

Centres mèdics 514.416,00 € 

Cursos 2.421.641,85 € 

Noves tecnologies, àrbitres 432.693,00 € 

TOTAL 16.908.979,85€ 

 

Aquest impacte econòmic, després d’un primer confinament que ja ha provocat un 

endeutament de més de 5 milions d’euros (2,5 en un crèdit ICO i quasi 3 més 

addicionals en pòlisses de crèdit), seria una certificació de defunció per l’entitat, que 

es veuria abocada a la seva dissolució, en ser incapaç de suportar més 

endeutament. 

 

 

VI.- Conclusions 

 

De tota la informació aportada en aquest document, s’assoleixen les següents 

conclusions: 
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1. Les competicions de futbol i futbol sala que organitza l’FCF tenen una estructura 

piramidal, amb el que el gran gruix de les competicions es disputen per 

proximitat geogràfica dins un mateix àmbit comarcal i, la gran majoria de casos, 

inclús dins la mateixa regió sanitària. 

 

2. Les competicions federades es disputen només entre “grups estables i 

permanents” (o en “bombolles de convivència”), tal i com estableix el Pla d’acció 

pel desconfinament esportiu a Catalunya (Pla sectorial), aprovat pel Comitè 

Tècnic del PROCICAT el 13 de juny de 2020, i els protocols federatius de 

desenvolupament, validats per la UFEC i autoritzats per la SGEiAF.     

 

3. L’FCF ha fet ingents esforços organitzatius i econòmics per adaptar les 

competicions a la situació de crisi sanitària, fent una aposta clara pel criteri de 

proximitat, i per verificar mitjançant sistemes informàtics fiables que les 

competicions es desenvolupen amb grups estables i permanents, així com 

amb la resta de garanties sanitàries vigents. 

 

4. Que com a resultat dels esforços abans referits, la taxa de partits ajornats per 

positius (o contactes estrets aliens a l’esport amb positius) se situa al voltant 

del 5,5% després de més de 17.500 partits disputats (entre amistosos i 

oficials) des d’1 de juliol de 2020 (inici de la temporada esportiva), sense que 

ens consti cap brot derivat directament de la pràctica esportiva del futbol i el 

futbol sala en cap club. 

 

5. Que la prohibició de disputar competicions oficials no ha contribuït a reduir els 

desplaçaments ni a desconcentrar persones que no conviuen habitualment 

juntes, sinó que ara els desplaçaments es produeixen en altres activitats (per 

exemple, visites a la natura) i la mesura fomenta la pràctica de partits 

clandestins sense autorització federativa, en els que no hi ha cap supervisió ni 

control per part d’àrbitres, informadors arbitrals o observadors federatius, amb la 

qual cosa les pràctiques de risc no tant sols no s’han reduït sinó que s’han 

multiplicat en forma d’activitats no regulades que no respecten les 

condicions mínimes de seguretat sanitària. 

 

6. L’impacte econòmic de la paràlisi de l’activitat federada por comportar la 

dissolució de l’FCF, en arrastrar un important endeutament del primer 

confinament, amb la qual cosa, si es decideix prolongar la suspensió de les 

competicions, l’entitat no serà capaç d’atendre els seus compromisos 
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econòmics ni de suportar més endeutament, quedant en una situació de fallida 

econòmica que l’abocarà a la seva dissolució. 

 

 

VII.- Propostes de futur immediat 

 

D’acord amb tot l’exposat anteriorment i atenent als fets i raons esmentats, l’FCF 

proposa que s’aixequi a la major brevetat possible la prohibició de la pràctica 

esportiva federada, amb les següents condicions: 

 

1. Que tots els partits o activitats esportives es juguin a porta tancada (sense 

públic) i sense la utilització de vestidors, fins que la situació sanitària millori, llevat 

les següents excepcions: 

 

a) Llevat per l’àrbitre i l’equip visitant quan hagi de desplaçar-se més de 50 

quilòmetres de la seva localitat al recinte esportiu, habilitant en aquest segon 

supòsit almenys dos vestidors per garantir l’espai interpersonal. 

b) En els casos d’activitats on hi participin menors de 16 anys, on només es 

permeti l’entrada d’un adult per esportista menor. 

 

2. Que s’estableixi un mecanisme de coordinació amb les autoritats sanitàries per 

comunicar amb freqüència setmanal els casos positius dels que s’ha tingut 

coneixement, amb el compromís que si es constata un índex preocupant de casos 

en l’espot federat, s’adoptin mesures més restrictives, escoltades les federacions 

esportives catalanes, la UFEC i la SGEiAF. 

 

 


