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FCF -Delegació Baix Llobregat    

Montse Cuenca 

93.666.87.61 

 

 

TEMPORADA 2012-2013 

 

*JUGADORS ESTRANGERS.  

1.JUGADORS QUE “NO” HAN JUGAT 

FEDERATS EN CAP ALTRE PAÍS (el seu o 

qualsevol altre fora d’Espanya) AFILIAT 

A LA FIFA: 
 

 

*JUGADORS ESTRANGERS.  

2.JUGADORS QUE “SI” HAN JUGAT 

FEDERATS EN ALGUN PAÍS (el seu o 

qualsevol altre fora d’Espanya) 

AFILIAT A LA FIFA: 

 

Link (es troba a la web de la FCF): 
http://www.fcf.cat/pnfg/NNws_ShwNewDup?codigo=1003473&cod_primaria=3000271&cod_

secundaria=3000271  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcf.cat%2Fpnfg%2FNNws_ShwNewDup%3Fcodigo%3D1003473%26cod_primaria%3D3000271%26cod_secundaria%3D3000271&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcdSU5BIYFrFPXRavF1troE-oJBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcf.cat%2Fpnfg%2FNNws_ShwNewDup%3Fcodigo%3D1003473%26cod_primaria%3D3000271%26cod_secundaria%3D3000271&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcdSU5BIYFrFPXRavF1troE-oJBw
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL DEMANAR: 

1.JUGADORS QUE “NO” HAN JUGAT FEDERATS EN CAP 

ALTRE PAÍS (el seu o qualsevol altre fora d’Espanya) AFILIAT A 

LA FIFA: 

 

***A) MAJORS DE 18 ANYS: 

 

1. Declaració jurada conforme no ha jugat federat (adscrit a la 

FIFA) ni al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació dels 

passaports (el podem confrontar a la delegació (trucar per quedar), 

portant el document signat en original + els passaports originals + 

fotocòpies o bé davant notari) 

 

***B)ENTRE 12 i 18 ANYS (4 CASOS) 

CAS 1 MUDANÇA DELS PARES DEL JUGADOR PER MOTIUS ALIENS 

AL FUTBOL  

 

(JUGADOR AFICIONAT ) 

 

1.Contracte treball pare  

  -Nom de l’empleador 

  -Adreça de l’empleador / Lloc 

  -Nom i cognoms de l’empleador 

  -Descripció del puesto de treball 

  -Detalls de la remuneració 

  -Data d’inici del treball 

  -Condicions de valideça 

2.Contracte treball mare 

  -Lo mateix 

3.Fotocòpia passaport jugador 

4.Fotocòpia passaport pare 

5.Fotocòpia passaport mare 

6.Certificat d’empadronament del pare 

7.Certificat d’empadronament de la mare 
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8.Fotocòpia del permís de treball del pare 

9.Fotocòpia del permís de treball de la mare 

10.Sol.licitud del jugador 

 -Circunstàncies 

 -Motius de la petició 

 -Data de la petició 

 -Nom del Club on serà inscrit (fitxat) 

11.Declaració jurada conforme no ha jugat federat (adscrit a la 

FIFA) ni al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació dels 

passaports (el podem confrontar a la delegació (trucar per quedar), 

portant el document signat en original + els passaports originals + 

fotocòpies o bé davant notari) 

 

 

***B) ***CAS 1 

 (JUGADOR PROFESSIONAL ) 

Cal aportar a més de lo anteriorment: 

 

12.Contracte treball jugador 

  -Nom de l’empleador 

  -Adreça de l’empleador / Lloc 

  -Nom i cognoms de l’empleador 

  -Descripció del puesto de treball 

  -Detalls de la remuneració 

  -Data d’inici del treball 

  -Condicions de valideça 

 

***B)ENTRE 12 i 18 ANYS (4 CASOS) 

CAS 2-EL JUGADOR TÉ MÉS DE 16 ANYS i ES MUDA DINS EL 

TERRITORI DE LA UE ó DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU.  

(JUGADOR AFICIONAT ) 

 

1.Autorització del pare i la mare 

-Nom i cognoms del pare i la mare 

-Nom i cognoms del jugador 

2. Fotocòpia passaport jugador 
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3. Documentació de l’alotjament 

 -Certificat d’empadronament 

 -Direcció 

 -Nom del tutor i tipus de relació amb el jugador 

 -Fotocòpia passaport tutor 

4.Documentació de capacitació futbolistica 

 -Nom de  l’Acadèmia 

 -Programa d’estudi/horari 

 -Data d’inici/duració 

5. Sol.licitud del jugador 

 -Circunstàncies 

 -Motius de la petició 

 -Data de la petició 

 -Nom del Club on vol ser inscrit (fitxat) 

6.Declaració jurada conforme no ha jugat federat (adscrit a la FIFA) 

al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació dels passaports (es 

pot confrontar a la delegació (trucar per quedar), portant el 

document signat en original + els passaports originals + fotocòpies o 

bé davant notari) 

 

 

***B) ***CAS 2 

 (JUGADOR PROFESSIONAL ) 

Cal aportar a més de lo anteriorment: 

 

7.Contracte treball jugador 

  -Nom de l’empleador 

  -Adreça de l’empleador / Lloc 

  -Nom i cognoms de l’empleador 

  -Descripció del puesto de treball 

  -Detalls de la remuneració 

  -Data d’inici del treball 

  -Condicions de valideça 
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***B)ENTRE 12 i 18 ANYS (4 CASOS) 

***CAS 3 -EL JUGADOR i EL CLUB ESTAN DINS DELS 50K  D’UNA 

FRONTERA COMÚ i LA DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE ELS 2 ÉS DE 

100KM.   

(JUGADOR AFICIONAT) 

 

1.Fotocòpia passaport jugador 

 2.Certificat d’empadronament 

 3.Proba de que es cumpleix la regla de la distancia de 50km 

  -Direcció de l’hogar (casa) del jugador / lloc 

  -Direcció del club 

 4.Sol.licitud del jugador 

  -Circunstàncies 

   

-Motius de la petició 

  -Data de la petició 

  -Nom del club on vol ser inscrit (fitxat) 

5. Declaració jurada conforme no ha jugat federat (adscrit a la 

FIFA) al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació dels 

passaports (es pot confrontar a la delegació (trucar per quedar), 

portant el document signat en original + els passaports originals + 

fotocòpies o bé davant notari) 

 

 

***B) ***CAS 3 

 (JUGADOR PROFESSIONAL ) 

Cal aportar a més de lo anteriorment: 

 

6.Contracte treball jugador 

  -Nom de l’empleador 

  -Adreça de l’empleador / Lloc 

  -Nom i cognoms de l’empleador 

  -Descripció del puesto de treball 

  -Detalls de la remuneració 
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  -Data d’inici del treball 

  -Condicions de valideça 

***B)ENTRE 12 i 18 ANYS (4 CASOS) 

CAS 4- S’INSCRIU EL JUGADOR PER 1ª VEGADE i, ABANS 

D’AQUESTA SOL.LICITUD HA VICUT ININTERROMPUDAMENT 

DURANT ALMENYS 5 ANYS A ESPANYA (ELS JUGADORS QUE 

PORTEN DIVERSOS ANYS JUGANT AQUÍ i NO HAN FET AQUEST 

TRÀMIT ÉS COM SI S’INSCRIVISSIN PER 1er COP) 

 

 (JUGADOR AFICIONAT ) 

 

1.Fotocòpia passaport jugador 

2. Certificat d’empadronament 

3.Sol.licitud del jugador 

 -Circunstàncies 

 -Motius de la petició 

 -Data petició 

 -Nom del club on vol ser inscrit (fitxat) 

4.Documentació que acrediti la residència durant almenys 5 anys a 

Espanya 

 

5. Declaració jurada conforme no ha jugat federat (adscrit a la 

FIFA) al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació dels 

passaports (es pot confrontar a la delegació (trucar per quedar), 

portant el document signat en original + els passaports originals + 

fotocòpies o bé davant notari) 

 

***B) ***CAS 4 

 (JUGADOR PROFESSIONAL ) 

Cal aportar a més de lo anteriorment: 

 

6.Contracte treball jugador 

  -Nom de l’empleador 

  -Adreça de l’empleador / Lloc 

  -Nom i cognoms de l’empleador 

  -Descripció del puesto de treball 
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  -Detalls de la remuneració 

  -Data d’inici del treball 

  -Condicions de valideça 

 

 

 

2.JUGADORS QUE “SI” HAN JUGAT FEDERATS EN ALGUN 

PAÍS (el seu o qualsevol altre fora d’Espanya) AFILIAT A LA FIFA: 

 

A) MAJORS DE 18 ANYS: 

1. Transferència Internacional conforme no ha jugat federat 

(adscrit a la FIFA) ni al seu país d’origen ni a cap altre + confrontació 

dels passaports (el podem confrontar a la delegació (trucar per 

quedar), portant el document signat en original + els passaports 

originals + fotocòpies o bé davant notari) 

 

 

Molt Important: Falta la resta de casos que cal que mireu al link (arxius 

adjunts amb la documentació requerida): 

 
http://www.fcf.cat/pnfg/NNws_ShwNewDup?codigo=1003473&cod_primaria=3000271&cod_

secundaria=3000271  
 

 

Salutacions cordials, 

 

Delegació Baix Ll. 

Montse Cuenca 

93.666.87.61  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcf.cat%2Fpnfg%2FNNws_ShwNewDup%3Fcodigo%3D1003473%26cod_primaria%3D3000271%26cod_secundaria%3D3000271&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcdSU5BIYFrFPXRavF1troE-oJBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcf.cat%2Fpnfg%2FNNws_ShwNewDup%3Fcodigo%3D1003473%26cod_primaria%3D3000271%26cod_secundaria%3D3000271&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcdSU5BIYFrFPXRavF1troE-oJBw

