
 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 Temporada 2019-2020 
CIRCULAR NÚM. 36 

 
AJUT ALS CLUBS, PILOTES OFICIALS TEMPORADA 2020-2021 

 
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, amb el desig de continuar el 

seu màxim suport a totes les entitats federades, i per facilitar al màxim el 

compliment de l’obligació de disputar els partits amb la pilota oficial establerta per 

a les diferents categories, de conformitat amb l’article 196 del Reglament General, 

ha acordat establir un ajut als clubs en pilotes oficials per a la temporada 2020-

2021, tal i com ja es ve fent en els darrers anys. 

Seguint amb la normativa de temporades anteriors, en la disputa dels partits oficials 

organitzats per l’FCF es continuarà jugant amb les pilotes oficials, fet que garanteix 

una homogeneïtat i dona prestigi a les competicions organitzades per l’FCF.  

Els clubs rebran un número determinat de pilotes en funció dels equips que 

hagin finalitzat les seves lligues la temporada 2019-2020 (els equips retirats no 

computen a aquest efecte), a raó de:  

– Equips de F-11: 6 pilotes per equip.  
– Equips de F-7 i F-5 (debutants): 3 pilotes per equip.  
– Equips de futbol sala: 3 pilotes (de la modalitat corresponent) per equip. 
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PROCEDIMENT DE CONFIRMACIÓ D’ADREÇA I RECEPCIÓ DE LES PILOTES 

Els clubs de futbol sala rebran per correu d'intranet la confirmació del nombre de 

pilotes i el llistat d'equips del club, amb l'adreça postal per la seva confirmació i el 

lliurament de les pilotes es farà durant el mes de juliol de 2020. 

Els clubs de futbol han de confirmar les dades d’enviament i el número de pilotes 

que rebran a través de la plataforma de comandes de pilotes futcat.cat (no són 

vàlids apartats de correus), el procediment per fer la confirmació de les dades per 

rebre les pilotes subvencionades, és el següent: 

http://futcat.cat/
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1. S’ha d’accedir a l’aplicatiu futcat.cat, clicar a l’apartat de COMPRA i mitjançant 

l’usuari i clau del club a la intranet, es passa a la següent finestra. 

2. Cal premer sobre la caixa                      per accedir al formulari de validació de  

les dades de lliurament de la comanda. 

3. És imprescindible omplir totes les dades del formulari per tal d’evitar possibles 

incidències en la distribució així com validar el nº de pilotes a rebre. 

4. L’FCF s’encarregarà de la distribució de les pilotes a l’adreça que el club hagi 

indicat al formulari, i sempre prèvia presentació del document oficial (DNI, 

passaport, carnet de conduir) acreditatiu de la persona que les recepciona, a 

més, cal segellar el resguard de lliurament amb el segell del club. 

La confirmació de dades per a la recepció de les pilotes subvencionades es pot fer 

a partir de la publicació d’aquesta circular i fins el dia 30 de juny de 2020. 

En cas d’incidències en el lliurament de les pilotes, el club disposa de 15 dies des 

de la data de recepció del material per comunicar-ho a la seva delegació federativa 

via intranet, passat aquest període no s’atendran reclamacions.  

 

NOTES ACLARIDORES: 

– El lliurament de les pilotes tant de futbol com de futbol sala serà sense cost 

per als clubs 

– Les pilotes de les temporades anteriors continuen sent vàlides per a la 

disputa de partits oficials 

– Els equips masculins i femenins amateurs tant de futbol com de  fubol 

sala de la temporada 2020-2021 rebran les 3 pilotes corresponents a la 

campanya “TOTS SOM UN EQUIP”, una vegada tancades les inscripcions. 

La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients. 

 
  
 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 

Barcelona, 18 de juny de 2020 
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