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Revisions Mèdiques

La U.D. Cassà informar de les revisions mèdiques i el seu funcionament. Un
jugador que vulgui participar a les competicions de la Federació Catalana de Futbol ha
hagut de passar una revisió mèdica en un centre o un metge homologat. Aquesta revisió
serveix el jugador durant dos anys. Que consisteix en la realització d'unes proves de
valoració funcional medicoesportives (Tipus I), mínimes i imprescindibles per a poder
determinar l'aptitud mèdica per a la practica esportiva. En el moment de fer la revisió i
actualitzar-la, tot pare/mare pot mirar l’estat d’aquesta a través del Portal Federat.
Per tal que aquesta tramitació es pugui fer dins el marc del conveni entre els centres i la
Federació Catalana de Futbol, aquesta els aportarà el programari necessari per a que puguin
tramitar i incorporar directament la validació mèdica de la llicència corresponent al sistema
informàtic. Per aquest motiu, abans de realitzar cap revisió mèdica d'esportistes del vostre club
amb els centres mèdics, constateu que estiguin donats d'alta amb la Federació Catalana de
Futbol i autoritzats per introduir les dades de les revisions dels vostres futbolistes per via
telemàtica, ja que no s'acceptaran les revisions que no siguin per aquesta via.

Les revisions mèdiques s'han de realitzar obligatòriament a centres amb la
corresponent Autorització Sanitària d'acord amb el "Real Decreto 1277/2003, de 10 de
octubre, sobre autorización de centros, establecimientos y servicios sanitarios" al mateix
temps haurà de tenir també autorització de la FCF.
Com a club ofereix l’opció del Doctor Jordi Sitjà que ofereix el mateix servei a
Santa Coloma de Farners. El seu telèfon de contacte és: 619 682 539
A continuació, s'adjunta llistat dels Centres de Medicina de l'Esport amb
autorització sanitària per part de la Direcció General de Recursos Sanitaris (DGRS) del
Departament de Salut i de la Federació Catalana de Futbol:
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CENTRE

CP

POBLACIÓ

ADREÇA

TLF.

SANNA CENTRA DE SALUT

17006

Girona

C/ Santa Eugènia, 163 Baixos

972239905

info@sanna.es

BUFET MÈDIC

17003

Girona

Carrer del Migdia, 130

972204444

administracio@bufetmedic.co
m

CLÍNICA ONYAR

17004

Girona

Carrer Heroïnes Santa Bàrbara, 6

972204900

efarro@clinicaonyar.com

ACTUA SERVEIS MÈDIQUES

17003

Girona

Carrer Joan Roca i Pinet, 5

972216386

anna@eactua.com

MONTEPIO GIRONA

17002

Girona

Carrer Juli Garreta, 12

972486486

cristinataulats@montepiogiro
na.com

17001

Girona

Gran Via Jaume I, 5

972101313

eva@iesl.cat

S.R.M. MEDICINA DE L’ESPORT

17001

Girona

Ronda Ferran Puig, 37 baixos

972421161

srm2@micronauta.com

CLÍNICA BOFILL S.L.

17002

Girona

Ronda Sant Antoni Maria Claret, 20

972204350

administracio@clinicabofill.ne
t

CENTRE DE GESTIÓ SANITARI I
TÈCNIC

E-MAIL
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