Temporada 2022/23

CIRCULAR NÚM. 13
AJUT ALS CLUBS
PILOTES OFICIALS TEMPORADA 2023-2024
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 2023-2024, 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. No obstant això, aquells equips de nova creació
aquesta temporada, quedaran exempts de complir amb aquesta obligació
fins el 31 de desembre de 2023.
Els clubs rebran un nombre determinat de pilotes en funció dels equips que
hagin finalitzat les seves lligues la temporada 2022-2023 (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.
A més, arran de la campanya TOTS SOM UN EQUIP que promociona el
futbol amateur, els clubs rebran un número determinat de pilotes en funció
dels equips que hagin estat inscrits en les seves lligues de la temporada
2023-2024, a raó de tres (3) pilotes per cada equip de futbol i de futbol sala,
masculí i femení.
Per tant, les quantitats aproximades per l’FCF per aquestes subvencions de
pilotes oficials són les següents:
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– Subvenció ordinària equips futbol 11 (model FUTCAT 1): 455.070’00
euros.
– Subvenció ordinària equips futbol 7 (model FUTCAT 2): 182.028’00 euros.
– Subvenció ordinària equips futbol sala: 72.307’62 euros.
– Subvenció extraordinària TOTS SOM UN EQUIP: 78.496’88 euros (futbol i
futbol sala)
– Total ajuts de la campanya: 787.902’50 euros.
Un cop es rebi el comunicat informatiu, mitjançant la intranet federativa,
d’habilitació d’acceptació d’aquestes subvencions en l’FCF Shop s’haurà
d’acceptar en temps i forma, acceptació en la qual s’haurà de complimentar
la informació requerida per poder realitzar la corresponent entrega
d’aquestes.
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 12de 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 l’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 Social.
• 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, com:
• Haver entregat el document original justificant de recepció
d’aquestes degudament signat i segellat.
• Haver acceptat la subvenció en els terminis i forma indicats
segons l’esmentat procediment.
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NOTES ACLARIDORES:
– El lliurament de les pilotes tant de futbol com de futbol sala serà
sense cost per als clubs.
– La data prevista de lliurament de les pilotes de subvenció ordinària
serà al juny de 2023.
– La data prevista de lliurament de les pilotes de subvenció relativa a la
campanya “TOTS SOM UN EQUIP” serà al novembre de 2023.
– Les pilotes de les temporades anteriors continuen sent vàlides per a
la disputa de partits oficials.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients.
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