
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Temporada 2021/22 

 

 

CIRCULAR NÚM. 28 

 

CAMPANYA #ORGULLOSA DE PROMOCIÓ DEL FUTBOL I FUTBOL BASE 

FEMENÍ BASE 

 

 

Dins del marc de la Campanya #Orgullosa de promoció del futbol i futbol sala 

femení base, informem que la Comissió Econòmica i la Junta Directiva han aprovat 

els ajuts econòmics que tindran els clubs i els federats beneficiaris de la mateixa. 

 

1. CATEGORIES BENEFICIADES 

 

Totes les territorials de femení base de futbol i futbol sala. 

 

2. AJUTS ECONÒMICS AL CLUB 

 

• Devolució íntegra de la quota d’equip. 

• Ajut de 150 euros per cada equip de femení base. 

• Ajuts als desplaçaments (0,27 euros per quilòmetre). 

 

3. AJUTS ECONÒMICS AL FEDERAT (ja aplicat a les quotes cobrades) 

 

• Bonificació en les quotes de mutualitat de les jugadores de futbol femení 

base: 38 euros a Juvenil i Cadet, 20 euros a Infantil i 8 euros a Aleví i inferiors. 

• Bonificació en les quotes de mutualitat de les jugadores de futbol sala femení 

base: 22 euros a Juvenil, 8 euros a Cadet i 6 euros a Infantil i Aleví. 

• Bonificació addicional del 20% de les quotes amb motiu de la crisi sanitària 

per COVID-19 (a totes les categories de femení base de futbol i futbol sala). 

 

4. QUANTITATS DESTINADES PER L’FCF I L’MCF A AQUESTA CAMPANYA 

 

• Femení base de futbol: 289.671 euros (FCF) i 274.357 euros (Mutualitat), en 

total 564.028,67 euros. 
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• Femení base de futbol sala: 48.144 euros (FCF) i 30.219 euros (Mutualitat), en 

total 78.363 euros. 

• Total ajuts de la campanya: 642.391,67 euros. 

 

5. CONDICIONS PER SER CLUB BENEFICIARI 

 

Per poder ser beneficiaris dels ajuts i subvencions indicats, els clubs hauran de 

complir els requisits que s’estableixen a l’article 65.6 del Reglament General i al 

Reial Decret 2/2018, de 12 de gener, això és: 

 

• Trobar-se legalment constituïts i amb llur junta directiva vigent i degudament 

inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, o bé 

acreditar que aquesta inscripció es troba en tràmit davant l’esmentat registre. 

• Trobar-se al corrent de pagament de tota obligació econòmica establerta per 

l’FCF o la RFEF; i no tenir deutes pendents amb altres clubs o federats, quan 

aquests hagin estat reconeguts per resolució federativa o judicial ferma. 

• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries amb Hisenda Pública i la 

Seguretat Social1. 

• No tenir un equip principal o patrocinador inscrit a la Lliga de Futbol 

Professional. 

• Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la subvenció 

federativa. 

 

6. DATA D’INICI DE SOL·LICITUDS 

 

El Departament de Comptabilitat enviarà un comunicat a cada club beneficiari amb els 

documents que ha de presentar per obtenir aquests ajuts econòmics a partir de la 

setmana del 2 de maig. Tots els beneficiaris que aportin la documentació requerida en 

temps i forma, rebran el pagament de la subvenció a partir d’1 de juny. 

 

Així mateix, tenen a la seva disposició dins de la intranet federativa la bústia del 

Departament de Futbol Femení, a través de la qual es poden efectuar tota mena de 

consultes i tràmits, així com la següent adreça externa: futbolfemeni@fcf.cat. 

 

 
1 1 Per imports inferiors a 1.000 euros s’acceptarà una declaració autorresponsable signada pel 

president i secretari del Club. 
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Per a més informació, poden consultar el web de les campanyes federatives 

(http://fcf.cat/campanyes) o bé el web específic de la campanya #Orgullosa 

(http://futbolfemeni.com). 

 

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

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 
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