
QUÈ ÉS EL PORTAL DE FEDERAT
És una plana web gestionada per la Federació Catalana de Futbol on podràs consultar i gestionar tota la 
teva informació dins el món del futbol català.

Per accedir-hi has d’entrar a la plana web ...  http://www.futbol.cat

S’hi ha de registrar tot aquell individu relacionat amb el món del futbol català, ja sigui aquest jugador, 
entrenador, delegat, auxiliar, monitor, preparador físic...

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

Què comporta?   Aquest canvi comporta un seguit de canvis, com ara:
 -Seràs l’únic responsable de fer el pagament de la teva afiliació a la Mutualitat i de l’alta a futbol.cat
 -Aquest primer any hauràs de registrar-te a futbol.cat mitjançant el full de registre que et facilitarà el club
 -Abans de qualsevol entrenament o partit amb el teu club, tindràs l’obligació de donar-te d’alta a la 
Mutualitat per tal de poder realitzar qualsevol activitat autoritzada per la FCF.

Quota d’inscripció a la FCF
La quota d’inscripció de 10,80 € 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 se-
güents serveis:

•	Participar en competicions oficials 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 classificacions del teu equip
•	Disposar d’estadístiques personals en partits oficials (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 club on finalment 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

L’import d’aquesta quota s’estableix anualment per la Junta Directiva de la FCF, d’acord amb l’article 
63.2 del Reglament General.
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COM REGISTRAR-SE?
Amb aquest nou sistema el Federat passa a ser el responsable de la seva afiliació la Mutualitat abans 
d’efectuar qualsevol activitat esportiva per tal d’estar cobert adequadament, tal i com s’estableix en la 
reglamentació Federativa.

Els passos que hauràs de fer com a federat per tal de ser usuari del Portal del Federat futbol.cat i així 
poder consultar les teves dades i gestionar la teva mutualitat són els següents:

 -El club et proporcionarà el full de registre.
 -Accedeix a la “zona de registre” del web futbol.cat
 - Introdueix el teu codi de llicència, el codi de validació i la data de naixement.
 -Rebràs un correu electrònic amb el teu nom d’usuari, clau d’accés, i un enllaç on clicar per verificar 
el compte.

Una vegada registrat tindràs accès a tota la informació del portal, destacant:

 - les teves dades personals
 -l’estat de la revisió mèdica obligatòria (t’avisarà si la tens caducada)
 -l’estat de pagament de la quota de filiació i la mutualitat

IMPORTANT:

RECORDA QUE PER ESTAR COBERT PER LA MUTUA DE QUALSEVOL ACCIDENT HAS DE TENIR LA 
REVISIÓ MÈDICA AL DIA I ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LA MUTUALITAT.

DELEGACIO DE PAGAMENT
Per defecte, és el federat el que ha de realitzar el pagament de la seva pròpia mutualitat així com de la 
quota d’inscripció a la FCF. Tot i això, el federat tè l’opció de delegar el pagament en el club.

En el cas dels jugadors del CD Riudoms, la junta directiva com ja havia publicat el preu de la quota de la 
temporada i havia tingut en compte el cost de la mutualitat ha decidit el següent:

 - El federat pot delegar el pagament cap al club. Per fer-ho, haurà de generar una carta 
   (es fa des del Portal del Federat) que contindrà un codi que serà entregat al club

 - Si el federat paga ell a la Federació se li descomptarà de la quota l’import pagat pel
    concepte de mutualitat. Els 10,80€ corresponents a la quota d’inscripció al Portal del Federat
    aniran a càrrec del federat, ja que aquest, com que no en teniem coneixement, no es va tenir
    en compte a l’hora de realitzar el pressupost i el càlcul de la quota.


