
 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 Temporada 2021/22 

 

CIRCULAR NÚM. 31 

 

SUBVENCIÓ DE MATERIAL ESPORTIU:  

PILOTES OFICIALS TEMPORADA 2022-2023 

 

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 2022-2023, 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 nombre determinat de pilotes en funció dels equips que hagin 

finalitzat les seves lligues la temporada 2021-2022 (els equips retirats no computen a 

aquest efecte), a raó de sis (6) pilotes per cada equip de futbol 11 (model FUTCAT 1), tres 

(3) pilotes per cada equip de futbol 7 (model FUTCAT 2) i tres (3) pilotes per cada equip 

de futbol sala segons la categoria i diàmetre corresponent.  

 

Per tant, la quantitat destinada per l’FCF  a aquesta subvenció de pilotes oficials és la 

següent: 

- Subvenció ordinària equips futbol 11 (model FUTCAT 1):  401.000’00 euros. 

- Subvenció ordinària equips futbol 7 (model FUTCAT 2):  221.000’00 euros. 

- Subvenció ordinària equips futbol sala (model 62 cm):  82.000’00 euros. 

- Total ajuts de la campanya: 704.000’00 euros. 

 

El Departament de Comptabilitat enviarà a tots els clubs beneficiaris un correu a través de 

la intranet federativa amb les indicacions oportunes per sol·licitar-les i coordinar la seva 

entrega.  

 

Per poder ser beneficiari d’aquest ajut, 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, si bé la documentació corresponent no serà requerida per obtenir les pilotes oficials, 



 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

només ho serà durant el procés de justificació dels ajuts econòmics (Tots som un equip, 

Orgullosa, suport als clubs de base o suport als equips de nacional). 

 

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. 

 

• Es preveu que el lliurament de les pilotes de subvenció es durà a terme a partir del 

mes de juny de 2022. 

 

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

 

  

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 


		2022-03-29T11:37:42+0200
	Oriol Camacho Martí




