
 
 

DELEGACIÓ CATALANA DE LA MUTUALITAT DE FUTBOLISTES ESPANYOLS 

ACCÉS A LA CONDICIÓ DE MUTUALISTA BENEFICIARI. PRESTACIONS. 

Consideració d’assegurat del mutualista 

La condició de Mutualista s’adquireix per acceptació del butlletí d’afiliació - cotització de la 

DELEGACIÓ CATALANA DE LA MUTUALITAT DE FUTBOLISTES ESPANYOLS A PRIMA FIXA, i té 

validesa únicament durant la temporada futbolística a la qual es refereix el butlletí esmentat. 

Els afiliats a la Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa seran de 

dues classes. a) Mutualistes beneficiaris i b) Mutualistes Corporatius. 

Tomador de l’asseguranc ̧a ho seran els mutualistes corporatius, que son els Clubs i Entitats 

Esportives, la Reial Federació Espanyola de Futbol, les Federacions Territorials, per cadascun 

dels seus equips o seleccions que participin en qualsevol competició federativa. 

Tindran la consideració d’assegurat o mutualista beneficiari, els jugadors, els entrenadors, 

els preparadors físics, els auxiliars, els massatgistes, els arbitres i directius. 

Baixa com a beneficiari 

És causa de baixa com a beneficiari de la Mutualitat: 

La no renovació de l’afiliació en temporades successives. 

El no acatament a les normes i preceptes establerts pel CONSELL TERRITORIAL de la 

DELEGACIÓ CATALANA DE LA MUTUALITAT. 

Per inhabilitació federativa del titular de la llicència. 

Per acord ferm de la Mutualitat. 

Per falta de pagament a les derrames o de les quotes obligatòries que li correspongui 

abonar. 

Els mutualistes que siguin baixa, podran sol·licitar el reingrés, amb l’oportú reconeixement 

mèdic previ, sempre que compleixen les condicions i requisits necessaris per causar alta. 

Drets del Mutualista 

El Mutualista tindrà dret a la assistència mèdica en totes les lesions derivades d’accidents 

produi ̈ts per la practica del futbol federat, es a dir entrenaments i partits oficials o amistosos 

autoritzats per la Federació Catalana de Futbol, així com en ocasió dels desplac ̧aments per 

a la celebració dels abans citats partits o durant els entrenaments disposats pel seu Club 

que hagin estat notificats a la Federació Catalana de Futbol, on de forma habitual, aquests 

es duguin a terme 

El mutualista tindrà dret a rebre assistència mèdica exclusivament als centres i hospitals 

concertats per la Mutualitat. Això exclou explícitament demanar assistència mèdica als 

hospitals i centres públics (ICS), sempre que no sigui per urgència vital. 

http://www.mcf.cat/


Les despeses d’assistència sanitària seran a càrrec de la Mutualitat, sempre que s’hagi 

establert la seva cobertura expressament en el Reglament de Prestacions i que aquesta 

assistència s’hagi dut a terme segons les condicions previstes en els Estatuts. 

Aquestes condicions inclouen, en qualsevol cas, les assistències necessàries de caràcter 

urgent, sempre que es duguin a terme en Centres concertats per la mutualitat. 

Les prestacions mèdiques no sobrepassaran el període de divuit mesos, des de la data en 

què es va produir la lesió. Si transcorregut el termini de divuit mesos, el mutualista que va 

resultar lesionat no hagués estat donat d’alta per a la seva activitat esportiva, serà reconegut 

pel metge encarregat de la seva assistència i pel Cap Territorial dels Serveis Mèdics, el qual 

proposarà el grau d’invalidesa. 

També seran prestacions la indemnització per incapacita permanent per a l’exercici de la 

professió habitual declarada al produir-se la lesió. La concessió de la indemnització en funció 

del tipus d’incapacitat i les prestacions graciables, és competència del Consell 

d’Administració que determinarà la quantia per cada classe, basant-se en l’informe previ de 

la Prefectura Nacional dels Serveis Mèdics. 

Els mutualista tindrà dret a les prestacions un cop s’hagi donat d’alta en la Mutualitat i estigui 

al corrent en el pagament de les quotes corresponents. 

Les prestacions es regiran pel Reglament de Prestacions de la MUTUALITAT DE PREVISIÓ 

SOCIAL DE FUTBOLISTES ESPANYOLS A PRIMA FIXA. 

Obligacions 

El mutualista gaudirà de les prestacions fixades en els estatuts, sempre que es trobi al 

corrent en el pagament de les quotes i compleixi els requisits que s’estableixen en el 

Reglament de prestacions i les normes establertes pel Consell Territorial de la Mutualitat 

recollides en aquest document. 

La Mutualitat no cobrirà les lesions produi ̈des per la pràctica del futbol a altres lligues fora 

de la disciplina de la Federació Catalana de Futbol, ni tampoc les derivades de la pràctica 

d’altres activitats esportives. 

El mutualista que resulti lesionat com a consequ ̈ència de la pràctica del futbol federat, es a 

dir sota la disciplina de la Federació Catalana de Futbol, deurà comunicar a la Mutualitat els 

fets de la seva lesió i les causes que la van produir, dintre del termini de set dies. La 

“Declaració d’accident” presentada a qualsevol centre mèdic concertat al rebre assistència 

mèdica se considerarà vàlida al efecte de comunicació dels fets de la seva lesió i les causes 

que la van produir. 

El mutualista lesionat que sigui atès per serveis mèdics aliens al quadre mèdic de la 

Mutualitat, com hospitals i centres mèdics no concertats, hospitals i centres públics del 

Institut Català de la Salut, sense que ho hagi autoritzat la direcció de la Mutualitat, perdrà els 

seus drets, tant els assistencials com els d’indemnització com a beneficiari, en quant es 

derivin d’aquesta lesió. 

La Mutualitat podrà reclamar al mutualista, el reintegrament de les despeses ocasionades 

per l’atenció als seus mutualistes en centres no concertats i hospitals i centres públics. 

Perdran els seus drets com mutualistes aquells jugadors que participen en partits oficials o 

amistosos autoritzats per la Federació Catalan de Futbol estant de baixa mèdica esportiva. 

També perdrà els seus drets el mutualista que abandoni o trenqui el tractament prescrit pel 

metge de la mutualitat encarregat de la seva assistència. 



Exclusions 

Queden expressament excloses de les cobertures assistencials de la mutualitat les despeses 

produi ̈des per: 

Material mèdic prescrit en centres no concertats per la mutualitat. 

Material mèdic prescrit per malalties i per a la correcció de deformitats anatòmiques. 

Les despeses derivades de la rehabilitació a domicili, les despeses de farmàcia ambulatòria 

i les despeses derivades d'Assistència mèdica prestada a l’estranger en excés de 6.000 € 

També queden excloses: 

Les hèrnies de qualsevol classe. 

Les lumbàlgies. 

Les dorsàlgies. 

Les hernies discals. 

El tractament de patologia recidivant (luxacions d’espatlla) d’origen no traumàtic. 

Les lesions derivades d’intervencions quirúrgiques anteriors a accedir a la condició 

d’assegurat a la Mutualitat de Futbolistes. 

Les lesions produi ̈des a consequ ̈ència de malalties congènites o preexistents a accedir a la 

condició de mutualista beneficiari. 

Patologia degenerativa o lesions derivades d’aquesta, com ara artrosi i artritis reumàtica. 

El tractament de les malalties cardiovasculars. 

Altres processos considerats malalties de l’aparell locomotor, com ara artritis sèptiques, 

malaltia de Paget, osteoporosi, malaltia de Dupuytren. 

Les lesions produi ̈des com a conseqüència de anomalies congènites del sistema osteo 

articular., com el atrapament acetabulo femoral de maluc tipus CAM. Sí s’inclouen les 

ruptures traumàtiques del labrum. 

Queda exclosa la responsabilitat assistencial per part de la Mutualitat en Accident de Trànsit, 

llevat dels ocorreguts durant els desplac ̧aments segons s'especifica en l'article 6 del 

Reglament de la Mutualitat. 

Els costos assistencials (intervencions quirúrgiques pendents, rehabilitacions, etc ...) derivats 

de lesions preexistents a l’adquisició de la condició de mutualista beneficiari. 

Els costos assistencials derivats de lesions quan es produeixin com a consequ ̈ència d’una 

malaltia, o anomalia orgànica prèvia a l’accident que va originar la lesió, incompatible o no 

amb la pràctica del futbol federat. 

Els costos assistencials derivats de lesions quan es produeixin en estat de drogoaddicció, 

alcoholisme, pertorbació mental, baralla o temptativa de sui ̈cidi o quan hi hagi malícia pròpia 

o culpa greu. 

Les lesions i conseqüències derivades de duels, baralles, de comissió actes delictius, o intent 

d’això, per part del mutualista beneficiari. Queden excloses les lesions ocasionades per 

agressions personals que poguessin patir els mutualistes beneficiaris, encara que siguin en 

ocasió de participació en competicions oficials. 



Quan hi hagi imprudència o negligència per la no observanc ̧a de les lleis, ordenances i 

reglaments esportius. 

Quan no es pugui determinar que el patiment o lesió sigui causa directa o derivada de la 

pràctica del futbol federat. Així mateix, si es determina que la lesió no es deriva de l’accident 

esportiu objecte de la declaració del sinistre o del part d’accident tramitat. 

Quan la lesió es produeixi en període de baixa mèdica, tant si aquesta és laboral com 

esportiva. 

En el cas de discrepància sobre la cobertura o d'una determinada lesió esportiva, el Cap 

Territorial dels Serveis Mèdics o Mèdic Assessor del Consell Territorial decidirà, previ 

reconeixement, si l’assistència mèdica ha de ser prestada per la Mutualitat. 

PROTECCIÓ DE DADES I COMUNICACIONS 

Les dades que ens ha facilitat ja siguin pròpies o els corresponents a un menor al seu càrrec, 

són exactes i veritables, vostè és el responsable de mantenir aquestes dades degudament 

actualitzades. La persona que facilita les dades, ja sigui el propi interessat, el seu 

representant o tutor legal serà l'únic responsable de la veracitat i autenticitat de les dades, 

així com de qualssevol consequ ̈ència que poguessin derivar de la inexactitud o falsedat de 

les dades facilitades. 

Mitjanc ̧ant la signatura del present document vostè accepta que les seves dades personals 

o els de els menors que representa siguin incorporats a un tractament de dades personals 

titularitat de la MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FIJA (MUPRESFE, amb 

C.I.F V85599645), al carrer Viriato, 2, 1a, porta 2 (28010), de Madrid que estan inscrits a 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb l'exclusiva finalitat de gestionar la prestació 

dels serveis propis de la Mutualitat. Així mateix accepta, que les seves dades puguin ser 

cedides, exclusivament per a les finalitats de la seva afiliació a la Mutualitat de Futbolistes, a 

altres entitats asseguradores, reasseguradores, així com altres persones físiques o 

jurídiques amb les quals la Mutualitat tingués convenis de col·laboració. 

També, la Mutualitat podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb la promoció 

dels seus productes o serveis. 

El mutualista afiliat a la mutualitat autoritza la utilització de les dades personals 

subministrades voluntàriament per: 

El compliment de l'objecte de la seva afiliació a la Mutualitat de Futbolistes. 

La realització d'estudis estadístics i anàlisis de sinistralitat. 

La prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres. 

La Mutualitat adopta totes les mesures necessàries i exigides per la legislació vigent per 

mantenir la confidencialitat de les dades que ens ha facilitat. 

Complint amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el reglament que 

la desenvolupa li informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (dret 

al oblit), oposició, de portabilitat de dades, i de limitació del tractament dirigint-se per escrit 

a la Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa, (carrer Viriato, 2, 1a, 

porta 2 (28010) de Madrid), acompanyat del seu carnet d'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 de notificacionses_gdpr@mupresfe.com 



Així mateix li informem que la Mutualitat li remetrà comunicacions rellevants per a la 

prestació del servei i el compliment de les seves obligacions a través dels mitjans electrònics 

incloent el SMS, MMS, el correu electrònic i altres similars. En el cas que no desitgi rebre 

aquestes comunicacions haurà de donar-se de baixa bé mitjanc ̧ant el mecanisme habilitat a 

aquest efecte en la comunicació, o bé dirigint-se per escrit a la direcció del paràgraf. En 

qualsevol cas haurà de facilitar una adrec ̧a o designar un mitjà en mitjanc ̧ant el qual la 

Mutualitat pugui realitzar les comunicacions esmentades. En cas que procedeixi a donar de 

baixa totes la comunicacions electròniques o no faciliti les dades per poder efectuar 

aquestes comunicacions, la Mutualitat assumirà per defecte que el seva adreça a efectes de 

comunicacions és l'adrec ̧a postal que ens ha facilitat sent vostè l'únic responsable de 

mantenir actualitzada aquesta adrec ̧a. 

Normes per a rebre assistència mèdica. 

Mutualitat Catalana de Futbolistes. 

Per a tenir accés a la cobertura social i sanitària, els mutualistes i els seus clubs hauran de 

complir unes normes amb l’objectiu de facilitar l’assistència a tots els mutualistes i la bona 

gestió dels recursos dels que disposa la Mutualitat. 

En el moment de produir-se una lesió o accident originat i causat per la pràctica del futbol 

federat, el mutualista pot acudir amb caràcter d’urgència a qualsevol dels centres 

concertats (veure llistat actualitzat a la web www.mcf.cat ). 

PER INFORMACIÓ DE CENTRES D’URGÈNCIES I AMBULÀNCIES PODEU TRUCAR AL 

TELÈFON: 

902 10 83 61 

Si la lesió no és urgent, el mutualista pot sol·licitar consulta, prèvia cita, al centre mèdic de 

referència de Barcelona c/ Ronda Sant Pere, 19-21. Telèfons 93 301 20 32 i 93 301 21 32 o 

mitjanc ̧ant la nostra Web: www.mcf.cat, apartat: DEMANEU VISITA. 

1.- Perquè un mutualista sigui atès pels serveis mèdics de la mutualitat d’una lesió o accident 

derivat de la pràctica del futbol federat, haurà de fer constar sempre la seva condició de 

mutualista actual i en el moment de produir-se la lesió; presentant A) la llicència federativa 

tramitada de la temporada en curs. Una llicència se considerarà tramitada quan hagi 

estat abonat al banc el seu import íntegra; B) el DNI si els mutualistes són majors 

d’edat; i C) el CIP (codi d’identificació personal CatSalut). 

2. La “Declaració d’accident” presentada a qualsevol centre mèdic concertat al rebre 

assistència mèdica se considerarà vàlida al efecte de comunicació dels fets de la seva lesió i 

les causes que la van produir. 

3. A fi i efecte de poder assegurar que les lesions es produeixen durant la pràctica de l’esport 

federat els clubs hauran de notificar a la secretaria de la federació (secretaria@fcf.cat), 

amb la deguda antelació, qualsevol canvi en els horaris i dies d’entrenament, així com 

qualsevol variació de dates de partits oficial (calendari de competició). 

4. Encara que la temporada oficial de joc acaba el 30 de juny, la validesa de la cotització de 

la temporada anterior es considerarà prorrogada, solament a l’efecte d’atendre les lesions 

en procés de cura. 

5. Si transcorregut el termini de divuit mesos, el mutualista lesionat en alguna de les 

circumstàncies cobertes per l’asseguranc ̧a, no hagi estat donat d’alta per a la seva activitat 



esportiva, serà reconegut pels serveis mèdics de la mutualitat, els quals proposaran el grau 

d’invalidesa. 

6.- Qualsevol sol·licitud d’atenció mèdica d’un mutualista a un centre concertat haurà d’estar 

acompanyada de la DECLARACIÓ D’ACCIDENT degudament complimentada pel club. En 

aquest document ha de constar la circumstància en la que es produí l’accident o lesió 

esportiva. En cas d’urgència, la declaració d’accident podrà presentar-se al centre mèdic 

posteriorment. 

7.- Els clubs remetran als mutualistes per a la seva atenció mèdica, únicament a centres 

mèdics concertats. Es poden consultar a la pàgina web de la mutualitat (www.mcf.cat). 

8.- Es recorda als mutualistes que no poden anar a cap centre sense la declaració d’accident 

degudament complimentada pel club, i que aquesta assistència només serà coberta per 

la mutualitat quan es faci en centres concertats. 

La Mutualitat no cobrirà les despeses derivades de l’assistència d’un mutualista als hospitals 

de l’Institut Català de la Salut (ICS) ni en centres mèdics no concertats, excepte en cas 

d’urgència vital. 

En cas que un mutualista fos atès en un centre no concertat, ell mateix o el seu club es faran 

responsables de les despeses mèdiques derivades. 

La mutualitat no cobrirà les seqüeles de lesions tractades en un Centre Mèdic no concertat. 

 


