C.E. BIGUES I RIELLS
COLORS DEL CLUB: SAMARRETA VERDA – PANTALÓ BLANC
Camp Municipal d’Esports ( urbanització Can Barri)
Av. Onze de Setembre, 42 – 08415 BIGUES I RIELLS

www.futbolbiguesiriells.com
PAGAMENT MUTUALITAT FEDERATIVA: PORTAL DEL FEDERAT- futbol.cat
A partir d’aquesta temporada, tots el Federats disposaran d’una nova eina per interactuar amb la
Federació Catalana de Futbol i podran dur a terme, alguns dels tràmits indispensables per tal de
disposar de la Llicència Federativa. Una d’aquestes gestions, és l’obligatorietat de tramitar
particularment la seva afiliació a la Mutualitat de Futbolistes, passant a ser responsabilitat del propi
Federat i no del Club, com havia estat fins ara.
El Club no podrà tramitar la Fitxa Esportiva del jugador, fins que aquest tingui feta la revisió mèdica i
l’afiliació a la Mutualitat, ja que no disposarà de cobertura per accident esportiu fins aquell moment.
En conseqüència, el jugador que no tingui en vigor aquest tràmit, NO PODRÀ DISPUTAR CAP
PARTIT DE LLIGA.
A continuació us detallem les instruccions per tal de poder realitzar aquesta gestió:
REGISTRE A “FUTBOL.CAT”














El Club us proporcionarà el FULL DE REGISTRE, on hi haurà els codis de Llicència i de
Validació i la data de naixement del jugador.
Haureu d’accedir a la “zona de “REGISTRE” de la web www.futbol.cat
S’hauran d’introduir les dades que apareixen en el FULL DE REGISTRE, és a dir, els codis de
Llicència i Validació i la data de naixement del jugador.
Per completar el registre, s’hauran d’introduir les vostres dades personals com a tutors, correu
electrònic particular i clau d’accés.
Seguidament, us demanarà d’Acceptar els Termes i Condicions d’ús.
Després d’uns minuts, rebreu un correu electrònic a la vostra bústia, on us comunicaran el
vostre usuari i la clau. També hi haurà un enllaç on haureu de clicar per tal de verificar el
vostre compte.
Un cop estigueu dins del Portal del Federat, serà necessari que el jugador tingui una
Vinculació amb un Club. Nosaltres serem els encarregats de realitzar aquest pas, que un cop
emès el Full de Registre voldrà dir que ja està efectuat.
Haureu de disposar del reconeixement mèdic esportiu en vigor. En cas de que no sigui així, el
Coordinador ja us ho comunicarà abans de que realitzeu cap gestió.
Un cop tota la informació està introduïda i les dades són correctes, es realitzarà el pagament
d’alta en l’apartat de mutualitat.
Fins que vosaltres no hàgiu realitzat tots aquests tràmits, el Club no podrà emetre la Fitxa
Esportiva del jugador, pel que NO PODRÀ DISPUTAR CAP PARTIT DE LLIGA.
És important que guardeu les dades del registre, ja que per les futures temporades ja tindreu
fet tot aquest procés i només haureu de confirmar que el reconeixement mèdic està en vigor i
efectuar el pagament directament.
Donar-vos d’alta a www.futbol.cat, comporta que sereu els únics responsables de fer el
pagament de la vostra afiliació a la Mutualitat de Futbolistes.
Per a més informació, podeu accedir al PORTAL DEL FEDERAT, a través de la web de la
Federació www.fcf.cat

Recordeu que el Club estarà a la vostra disposició per a qualsevol consulta que tingueu, no
dubteu
en
contactar
amb
nosaltres
personalment
o
a
través
del
mail
futbolbiguesiriells@hotmail.com.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Atentament,
LA JUNTA DIRECTIVA

