NORMES D’AFILIACIÓ – RECAUDACIÓ
FORMA DE PAGAMENT
La Delegació Territorial Catalana, tant de Federació com Mutualitat només accepta pagaments
a través del PORTAL DEL FEDERAT (https://www.futbol.cat/fnfg/).
• Si és el primer any, que un jugador és federat, serà el club qui faciliti les credencials per a l'accés.
• En els anys posteriors, el jugador podrà accedir amb les seves claus.
Si té una vinculació a un club vigent i la revisió mèdica en vigor, podrà realitzar el pagament
mitjançant: “Servicaixa” o Targeta de crèdit.
Són pagaments vinculants, la qual cosa és imprescindible pagar le/s quote/s federatives, abans
d'abonar la quota de mutualitat. En cas de tenir diverses llicències, haurà de realitzar un
pagament per cadascuna d'elles, segons funcions i categories. (es pot veure taules quota actual
des de la pàgina www.mcf.cat, apartat Quotes 2019-20).
Els mutualistes que hagin estat donats d'alta en el corresponent butlletí de cotització, no podran
ser substituïts per uns altres una vegada que s'hagin pagat les seves quotes, i igualment no es
procedirà a la devolució de les quantitats ja abonades.
D'acord amb l'Article 40è dels Estatuts de la Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols
a Prima fixa, quan un associat passi a formar part d'equips de superior categoria en la mateixa
temporada, abonarà la diferència de quota en la quantia corresponent a la nova categoria.
Recordar que des de l'apartat Mutualitat del Portal del Federat, també es pot visualitzar l'estat
d'Alta/Baixa mèdica, que fer en cas d'accident esportiu i a quins centres mèdics adreçar-se en
cas de lesió.

DEVOLUCIONS:
En la Delegació Territorial Catalana, realitzem excepcions amb les devolucions, sempre que, el
federat compleixi certs requisits previs:
- Llicència federativa en estat de baixa (la vinculada a l'import reclamat). S'ha d'haver realitzat
prèviament el tràmit amb el club, per desvincular la llicència del mutualista o que aquesta fitxa
hagi estat rebutjada per part de la FCF.
- No haver participat en Competició Oficial durant la temporada vigent.
- No haver utilitzat els serveis de la Mutualitat Catalana de Futbolistes en la temporada actual.
Per a poder gestionar la sol·licitud de reemborsament és necessari emplenar un formulari que pot
descarregar-se des de www.mcf.cat (apartat Quotes 2019-20, arxiu Devolucions quotes). Una
vegada emplenat és necessari enviar-ho per email a: devolucions.quotes@mcf.cat, adjuntant la
documentació justificativa del pagament.
Si es compleixen tots els requisits, el reemborsament serà abonat íntegrament i de la mateixa forma
en la qual es va realitzar el pagament (targeta/compte bancari).

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ QUOTES

NOM I COGNOMS DEL MUTUALISTA: ___________________________________
______________________________________________________________________
DNI: ______________________________
CLUB (CODI + NOM): __________________________________________________
MOTIU DE LA SOL·LICITUD:
 BAIXA DE LLICÈNCIA
 PAGAMENT DUPLICAT
 ALTRES: (ESPECIFICAR)___________________________________________
IMPORT A REEMBORSAR: __________________ €
 EN CAS DE PAGAMENT AMB TARGETA, INDICAR ELS 4 ÚLTIMS DIGITS
D’AQUESTA: ____________________________________________________
 EN CAS DE PAGAMENT AMB COMPTE BANCARI, INDIQUEU EL SEU
IBAN: _________________________________________________________________

S’HA D’ADJUNTAR:



COMPROBANT DEL PAGAMENT RECLAMAT
EN CAS DE PAGAMENT DUPLICAT, S’HAN D’ADJUNTAR ELS 2
JUSTIFICANTS DE PAGAMENT, INDICANT L’ERRONI.

BARCELONA, _______ DE _______________________ DE 20___

Complint amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, amb la seva signatura, vostè (o el seu tutor legal, o representant legal) atorga el
consentiment perquè les seves dades personals formin part dels tractaments de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE, amb C.I.F.
V85599645) al Carrer Viriato, 2, 1ª, porta 2 (28010), de Madrid. Dades que podran ser utilitzades als únics efectes de la bona consecució de les cobertures d’assistència mèdica
que ofereix la Mutualidad, i durant la temporada en vigor del bolletí de afiliació, i en el seu cas, durant els terminis legals exigibles a la Mutualidad. S’informa que les seves
dades podran ser cedides a la Federació Autonòmica o Territorial de futbol (per donar compliment a l’article 59 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport), com a les
companyies reasseguradores (per donar compliment, tant als convenis subscrits entre MUPRESFE i les companyies reasseguradores, com a l’article 77 de la Llei 50/1880, de 8
d’octubre, de Contracte d’Assegurança), així com ser comunicats als centres mèdics col·laboradors de MUPRESFE i als centres mèdics). Vostè podrà exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, de portabilitat de dades, i de limitació del tractament dirigint-se per escrit a la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima
Fija, (carrer Viriato, 2, 1ª, porta 2 (28010), de Madrid), acompanyant fotocopia del seu Document Nacional de Identitat i en el cas de ser el responsable d’un menor de qualsevol
document que acrediti la seva representació, o bé per correu electrònic a la bústia notificaciones_gdpr@mupresfe.com

