
 

 

 

 ALTA QUOTA FEDERACIO 

Passes a seguir: 

1) Entrar a www.futbol.cat 

 

2) Un cop dins si es saben les contrasenyes entrar-hi. La primera és el DNI, i la segona si encara es mantenen les 

del club eren  els 4 últims nº del DNI, sinó la que vàreu posar any passat cada jugador o pare/s d’aquest.  

NOTA: Els jugadors que no han estat mai federats o no han jugat en els últims 3-4 anys, han d’esperar que el 

club els doni alta i els vinculi i llavors la federació facilita unes claus accés inicials que el club ha de facilitar als 

jugadors) 

 

3) Si no es saben les contrasenyes, es poden recuperar de 3 maneres: 

a) Via correu electrònic (el correu ha d’esser el que es va donar inicialment i a vegades no es recorda quin 

es ja que pot ser el del club o un de particular) 

b) Via carnet del federat (aquesta és la mes fàcil ja que et permet enviar-ho a un e-mail diferent al que hi 

ha per defecte a la base de dades, les altres dos opcions necessàriament has de donar el e-mail que es va 

donar en el seu dia i a vegades no es recorda) 

c) Via identificació personal (aquí s’han de donar dades i un correu personal) 

 
Un cop rebudes les contrasenyes s’han de seguir el passos 1 i 2 i validar un e-mail que es rep al correu facilitat. 

COMPTE ! S’HA DETECTAT QUE AMB INTERNET EXPLORER QUEDA BLOQUEJAT, SI ÉS AIXÍ PROBAR AMB UN 

ALTRE NAVEGADOR. TAMPOC ES POT FER EL PAGAMENT SI ES TE LA REVISIO MÈDICA CADUCADA I S’HAURÀ 

D’ESPERAR QUE ES TINGUI PASSADA. 

4) Passos per pagar quota federativa 

a) Un cop rebudes les contrasenyes i s’accedeix a dins fa modificar la contrasenya (introduir una 

contrasenya nova i personal que es pugui recordar els anys següents). 

b) El primer pas és editar el perfil, verificar dades i modificar totes les que no estan correctes. (Pel club és 

important que s’introdueixi una fotografia actualitzada, que aquesta probablement és la que sortirà a 

la fitxa i que normalment surten nois d’una edat amb una foto de 5 anys abans). 

c) Un cop editat el perfil ja es pot anar a fer el pagament. El pagament s’ha de fer en dos quotes, es a dir 

s’ha de repetir el procés dues vegades, un primer pagament de la quota de manteniment de la mútua i 

un segon que és la pòlissa corresponent a l’anualitat 2019-2020.  

5) Al intranet del CE BESALU apareix que el jugador ja té la mútua pagada i pot començar a entrenar. Aleshores el 

club el vincula a un equip i un cop vinculat a aquest equip (Aleví A o B o C, ) el jugador ha d’entrar de nou amb 

les seves claus d’accés i anar a la part superior on surt una icona nova (al costat dels missatges ) i signar 

digitalment la fitxa (Fins ara ens havíem de trobar al despatx amb tota la paperassa firmar les fitxes i després 

escanejar-ho tot i penjar-ho, ara això ja no cal). És possible que si el club ja l’ha vinculat a un equip quan es faci 

el pagament ja surti que pot signar-se digitalment, si es així ja es pot fer el pas sense esperar per entrar una 

segona vegada a la web. 

http://www.futbol.cat/

