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CIRCULAR NÚM.32 
 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ DE FEDERATS 
 
Informem que ja és possible recollir les cartolines per imprimir les llicències de les diferents 
categories territorials i estatals a totes les seus federatives. 
 
 
Tramitació de les llicències de categoria territorial: 
 
Per a la temporada 2017/2018 la inscripció de federats es durà a terme d’acord amb el següent 
procediment: 
 

1. El club vincularà el federat a l’equip que es desitgi, a través de la intranet. 
2. El federat efectuarà el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de la 

Mutualitat, a través del Portal del Federat (www.futbol.cat). Per efectuar aquests 
pagaments, caldrà que els federats tinguin la revisió mèdica en vigor. 

3. El club iniciarà la tramitació de la llicència del federat a través de la intranet federativa. 
4. El federat haurà d’acceptar les condicions de la llicència, a través del Portal del Federat. 
5. El club finalitzarà la tramitació de la llicència, a través de la intranet. 
 
La signatura del formulari d’inscripció únicament es podrà efectuar de forma digital, per la 
qual cosa els models de llicències s’hauran de signar digitalment per part del club, a través 
de la clau de signatura segura, i a continuació es generarà una petició al federat a través 
de la seva àrea privada del Portal en la qual podrà visualitzar les condicions de la llicència 
i acceptar-les. Un cop acceptat el document per ambdues parts, es crearà un PDF que 
podran visualitzar tant club com federat per a la seva consulta. 

 
Tramitació de les llicències de categoria estatal: 
 
Tal com ja es va informar a la circular núm. 19,  les llicències de categoria estatal únicament 
es podran tramitar online a través de la intranet, i aquestes s’hauran d’imprimir en unes 
cartolines de color blanc, que ja es poden recollir a la seu central o a qualsevol delegació de 
l’FCF, semblants a les que s’utilitzen per imprimir les llicències de categoria territorial.  
 
Així, els federats que participin en competicions estatals (futbolistes, tècnics, auxiliars o 
delegats) hauran d’efectuar el pagament de la quota d’inscripció a la FCF i de la quota de 
mutualitat a través de la seva àrea privada del Portal del Federat (www.futbol.cat), i de forma 
prèvia a aquests pagaments passar la revisió mèdica en algun dels centres mèdics concertats 
amb la Federació Catalana de  Futbol, en el cas que aquesta no es trobi en vigor. 
 
Per a poder efectuar els indicats pagaments, el club haurà de vincular al federat des de la seva 
intranet a l’equip de categoria estatal corresponent, de la mateixa forma que ho fa amb els 
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federats de categoria territorial. Si algun federat encara no es troba registrat al Portal, el club 
li haurà de facilitar la carta de registre (que obtindrà de la intranet). 
 
En el cas de les llicències estatals, la signatura no s’efectua de forma digital, sinó directament 
al formulari, que un cop signat per part de federat i club s’haurà d’escanejar, seguint les 
instruccions indicades a la intranet. 
 
Pel que fa a les llicències de tècnics que es tramiten directament a la RFEF, els formularis es 
poden descarregar des de la portada de la intranet del club. 
 
A banda, tant per a les categories territorials com per a les estatals, cal tenir present que tots 
els tècnics, auxiliars o delegats que estiguin en contacte amb menors hauran de presentar un 
certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals (http://fcf.cat/certificat-negatiu-
delictes-sexuals), o bé una declaració d’acord amb la qual s’està en possessió de l’indicat 
certificat, document que us podreu descarregar a través de la intranet. 
 
En ambdós casos es podrà iniciar la tramitació per a la inscripció de federats a partir de 
l’1 de juliol. 
 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients. 
 
 
 

 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, 14 de juny de 2017. 


