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Segons circular de la Federació Catalana de Futbol, aquesta temporada el pagament de la quota d’a liació a la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes l’ha de realitzar la persona interesada a través del Portal del Federat (www.futbol.cat), tal i com estableix l’article 12è dels 
Estatuts de la FCF.

-

Sense el pagament de la quota d’a liació a la Mutualitat Catalana de Futbolistes no podreu tramitar la llicència federativa amb el club 
amb el que us volgueu vincular. La cobertura mèdica que aquesta dispensa és un requisit obligatori per a que pogueu entrenar amb el 
club i participar en partits amistosos i/o o cials, d’acord amb el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les enti
tats esportives de Catalunya.

-
Per tant, heu d’accedir al Portal del Federat, revisar les vostres dades, comprovar que tingueu la revisió mèdica activa i realitzar el paga
ment segons la categoria (mireu requadre adjunt).

En el cas de que el jugador no estigui donat d’alta en el Portal del Federat, s’haurà de posar en contacte amb el club per tal de que li 
proporcionem el full de registre. 

TEMPORADA 2021-22

Quins avantatges tinc?   
Com a federat tens varis avantatges, com ara:

- Podràs revisar i mantenir actualitzades les teves dades 
personals.

- Rebràs directament la pòlissa on queden detallades les 
teves cobertures i obligacions.

- Tindràs comunicació directa amb la FCF via correu 
electrònic i el portal.

- Estaràs informat del teu estat d’alta/baixa mèdica esportiva.
- Tindràs accés al portal futbol.cat

QUOTES A PAGAR AL PORTAL DEL FEDERAT
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Quota d’inscripció a la FCF
La quota d’inscripció de 24,50€ a la Federació Catalana de Futbol 
consisteix en l’aportació anual que et correspon a tu, federat/
da, per a la instauració i manteniment de l’eina que et permet 
accedir als següents serveis:

• Participar en competici ials regulades
• Disputar partits dirigits per àrbitres col·legiats
• Disposar de tècnic titulat al teu equip d’acord amb la seva 

categoria
• Estar emparat per comitès de competició i d’apel·lació
• Tenir els resultats, actes i cla acions del teu equip
• Disposar d’estadístiques personals en partit ials (partits 

jugats, gols, etc.)
• Tenir accés personalitzat a futbol.cat
• Poder revisar i mantenir les teves dades personals a la 

Federació
• Estar informat de la vinculació amb el teu club i l’estat de 

tramitació de la teva llicència
• Conèixer el teu estat d’alta/baixa mèdica esportiva
• Saber quina és la validesa del teu reconeixement mèdic
• Tenir a la teva disposició els centres homologats on passar 

el reconeixement mèdic
• Poder disposar de cobertura mèdica, independentment del 

clu alment realitzis la llicència federativa
• Rebre directament la pòlissa d’assegurança amb les 

cobertures i obligacions com a Mutualista
• Tenir a la teva disposició els centres on rebre assistència 

mèdica en cas d’accident esportiu
• Disposar del Carnet del Federat, que et permetrà gaudir 

d’avantatges especials, promocions i descomptes, oferts 
per la pròpia Federació o per les empreses i entitats 
patrocinadores o col·laboradors

• Tenir comunicació directa amb la Federació
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