
Tramitació de l'alta a la Mutualitat de la Federació Club Futbol Base Pallaresos

1- Recepció del email per part del club, amb les claus per a REGISTRAR-SE al portal.
Amb
el
email,

torbarem l'arxiu en pdf amb les claus per REGISTRAR-SE



2- Accedim a la pàgina www.futbol.cat

3-
Anem
a la

pestanya superior dreta “REGISTRAR-SE”
4- Accedim a la pàgina d'introducció de les dades personals

Aquí és on primer intriduirem les dades de l'arxiu que ens ha enviat el Club en l'email.
5-Continuem amb SEGÜENT

http://www.futbol.cat/


6-

Continuem introduint les dades sol·licitades

7- Aqui és on tindrem que memoritzar la contrasenya que en servirà per accedir a la pagina del 
nostre fill/a al portal www.futbol.cat

http://www.futbol.cat/


Desplacem tot el text fins al final i acceptem els termes i condicions

8- Si tot ho hem fet bé ens dirà que el registre a estat correcte

9- Recepció



dels mails de la Federació, sobre tot hem d'esperar a rebre els mails de la federació, sinó no tindrem 
accés.

Clicarem sobre “COMPLETAR REGISTRE”



Cliquem sobre “IDENTIFICACIÓ”

10- Accedirem a la web de www.futbol.cat

Aqui posarem ja el Codi de llicència, que no deixa de ser el DNI del nostre fill/a i la contrasenya 
que hem posat quan ens demanava el nostre email al procès de registre.
11- Si tot és correcte accedirem al perfil del nostre fill/a

Ara ja estem a dintre del portal , i aquí tenim els missatges emergents que ens correspongui, ja sigui

http://www.futbol.cat/


gestions pendents, com pot ser la revisió mèdica o accedir directament al pagament de la mutualitat 
que es podrà fer per dos mitjans, tarjeta de crèdit o Linia Oberta.

Una vegada fet el pagament el tindrem que confirmar de nou desde el portal del nostre fill;

Si ens trobem la finestra emergent de “Afiliació pendent de pagament” i cliquem a sobre



Cliquem a sobre de “pagament pendent de finalització”

Cliquema sobre de “finalització Liquidació”



Ens sortirà la pantalla en la que ens confirma que el pagament ha estat realitzat correctament!

Esperem us sigui d'utilitat.


