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La Comissió Econòmica i la Junta Directiva de l’FCF aproven els ajuts econòmics que

rebran els clubs i els federats de les categories pertinents.

Dins del marc de la campanya TOTS SOM UN EQUIP, destinada a la promoció del futbol

i futbol sala amateur i que enguany engloba el masculí i el femení Sènior, s’informa que

la Comissió Econòmica i la Junta Directiva de l’FCF han aprovat els ajuts econòmics que

tindran els clubs i els federats beneficiaris de la mateixa. Aquests son:

1. CATEGORIES BENEFICIADES

Masculines de futbol: Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana.

Femenines de futbol: Preferent i Primera i Segona Catalana.

Masculines  de  futbol  sala:  Divisió  d’Honor  i  Primera,  Segona  i  Tercera

Catalana.

Femenines de futbol sala: Divisió d’Honor i Primera i Segona Catalana.

2. AJUTS ECONÒMICS AL CLUB

Devolució parcial de la quota d’equip (100% en femení de futbol i futbol sala,

80% a Quarta Catalana de futbol i Tercera Catalana de futbol sala, 70% a



Tercera Catalana de futbol i Segona Catalana de futbol sala, 60% de Segona

Catalana de futbol  i  Primera  Catalana de futbol  sala,  i  50% de Primera

Catalana de futbol i Divisió d’Honor de futbol sala).

Devolució d’un 10% addicional dels rebuts arbitrals.

Ajut directe de 300 euros per cada equip de femení Sènior de Futbol 11, de

150 euros per cada equip de femení Sènior de Futbol 7 i de 200 euros per

cada equip de femení Sènior de futbol sala.

Ajuts als desplaçaments (0,19 euros per quilòmetre).

Ajut en material esportiu (tres pilotes de subvenció).

Premi 'Joc Net' a cada grup de Sènior masculí i femení de futbol (primer

premi, 800 euros; i segon premi, 400 euros).

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

Bonificació de 25 euros en les quotes de Mutualitat dels jugadors amateurs

masculins de futbol i futbol sala.

Bonificació addicional de 20 euros (pandèmia) en les quotes de Mutualitat

dels jugadors amateurs masculins de futbol i futbol sala.

Bonificació  de  les  quotes  de  Mutualitat  de  les  jugadores  amateurs

femenines de futbol (55 euros) i futbol sala (64 euros).

Bonificació  addicional  (pandèmia)  de  les  quotes  de  Mutualitat  de  les

jugadores amateurs femenines de futbol (14 euros) i futbol sala (12,20 euros).



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

Futbol Sènior masculí: 625.860,73 euros (FCF) i 818.100 euros (Mutualitat). En

total, 1.443.960,73 euros.

Futbol Sènior femení: 146.587,48 euros (FCF) i 282.900 euros (Mutualitat). En

total, 429.487,48 euros.

Futbol sala Sènior masculí: 218.266,77 euros (FCF) i 196.200 euros (Mutualitat).

En total, 414.466,77 euros.

Futbol sala Sènior femení: 72.330,48 euros (FCF) i 98.298 euros (Mutualitat).

En total, 170.628,48 euros.

Total ajuts de la campanya: 2.458.543,46 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, que son:



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 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.

6. DATA D’INICI DE SOL·LICITUDS

El Departament de Comptabilitat de l'FCF 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 de l’1 de juny

de 2022.

Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu adreçar a la vostra delegació més propera o

bé  accedir  al  web  oficial  de  les  campanyes  federatives,  on  es  pot  trobar  tota  la

informació relacionada amb els objectius, destinataris i resultats d'aquestes campanyes.

 


