Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 46
CAMPANYA “TOTS SOM UN BATEC”
PROMOCIÓ D’ÚS I PROVISIÓ D’EQUIPS DE CARDIPROTECCIÓ

La Federació Catalana de Futbol, la Fundació Leo Messi, la Fundació bancària “la Caixa”, la
Fundació Catalana de Futbol i Cardiosos Global Protection, sensibilitzats per la problemàtica de
la mort sobtada en l’esport, han unit esforços i han engegat una campanya per tal de
cardioprotegir els camps de futbol i pistes o pavellons de futbol sala del territori català que no
disposin de desfibril·ladors externs automàtics (DEA), per facilitar la immediatesa d’intervenció
en casos de defalliments provocats per causes cardíaques.
La campanya “TOTS SOM UN BATEC” promou l’ús i la provisió, a les instal·lacions on es
practiqui el futbol i futbol sala en qualsevol de les seves modalitats dins del territori de Catalunya,
d’equips de cardioprotecció amb la finalitat de donar un servei a l’entorn esportiu, a esportistes
i públic en general, a més, amb la possibilitat d’instal·lació dels equips a l’exterior del recinte
esportiu per donar servei a tota la ciutadania.
Els clubs afiliats a l’FCF que entrenin i jugui en una instal·lació que actualment no disposi de
DEA podran sol·licitar el DEA fins a finalització d’existències, adjudicats per rigorós ordre de
sol·licitud i no més enllà de setembre de 2021. Si compleixen amb tots els requisits de la
convocatòria establerts en aquesta Circular i, amb caràcter general, a l’article 65.6 del
Reglament General, consistents en:
•

•

•
•

65.6.a) Trobar-se legalment constituït 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.
D’acord amb l’establert a l’article 65.6.b) del Reglament General de l’FCF: 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.
65.6.c) Estar al corrent d’obligacions amb la Hisenda Pública i Seguretat Social.
65.6.d) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la subvenció federativa.

Així mateix, per poder percebre els ajuts i bonificacions abans indicats, caldrà acreditar que el
club està adherit al Codi Ètic de l’FCF mitjançant la presentació del certificat adjunt, conforme
l’entitat es troba compromesa amb els valors del Joc Net i Respecte.
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S’entendrà per cursada la petició en el moment que s’hagin lliurat tots els documents i hagin
estat validats per l’FCF, amb la corresponent assumpció dels compromisos:
•

•
•
•

•

•

Compromís de complir amb el manteniment anual del DEA durant la seva vida útil
(10 anys de garantia). Els dos primers anys són gratuïts (cost actual anual del
manteniment 155€)
Compromís de Formació previ a la instal·lació del DEA, mínim 5 persones (amb un
cost aproximat de 60€ per persona formada)
Compromís de compliment de la Normativa vigent sobre DEA
Certificat del propietari del recinte esportiu amb l’acceptació i autorització de la
instal·lació de l’aparell (instal·lació gratuïta, alta d’inscripció al registre d’espais
cardioprotegits, vitrina, kit de socors i senyalètica bàsica inclosos)
En cas de cessar l’activitat, compromís de devolució del DEA a l’FCF o donació a
l’Ajuntament (que s’haurà de fer càrrec del seu manteniment). Aquesta transmissió
ha d’estar documentada.
Els adjudicataris han de donar el seu consentiment perquè es publiquin fotos i
informació sobre la instal·lació de l’aparell i es facin públiques les dades de la ubicació
de l’aparell a l’aplicació CardioCity.

Per formalitzar la sol·licitud els clubs poden accedir al web oficial de la campanya
(http://totssomunbatec.cat/#4) identificar-se i descarregar el document que una vegada omplert
hauran d’enviar a l’adreça de correu totssomunbatec@fcf.cat .
Per qualsevol aclariment o consulta, els clubs poden adreçar-se a la seva delegació de
referència (https://www.fcf.cat/delegacions) o al correu electrònic (totssomunbatec@fcf.cat).
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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