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NORMES PER A LA MUTUALITAT ESPORTIVA 2009 
 

Aquesta temporada 2009 la Federació Catalana de Beisbol i Softbol ha tornat a 

contractar els serveis de mutualitat esportiva de la companyia MAPFRE a través de la 

corredoria oficial de la UFEC, de la qual som membres. Al igual que les darreres temporades, 

aquesta assegurança continua sent gratuïta pels menors de 16 anys i els nois i noies que facin 

els 16 anys durant el 2009 (nascuts l’any 1993 i posteriors), gràcies a la subvenció del Consell 

Català de l’Esport. 

 

1.- Per la tramitació de la mutualitat en el cas dels majors de 16 anys (nascuts l’any 

1992 i anteriors) s’haurà d’emplenar i enviar a la Federació l’imprès model “mutualitat 

MAJORS”. Aquest full es podrà enviar per fax, correu electrònic, correu ordinari o directament a 

la seu de la FCBS. 

 

2.- Per a la tramitació de la mutualitat en el cas dels menors de 16 anys (nascuts 

l’any 1993 i posteriors) s’haurà d’emplenar i enviar a la Federació l’imprès model “mutualitat 

MENORS”, fent especial atenció al número del CATSALUT, el número de CATSALUT està 

format per quatre caràcters alfabètics i deu dígits, que s’informaran de forma correlativa sense 

espais en blanc ni separadors entre els blocs que formen aquest identificador. És de vital 

importància que aquest número sigui el correcte ja que, en el mateix moment de l’entrada de 

dades, abans de trametre-les, el sistema valida el format i l’existència del CATSALUT donat per 

l’entitat. Si aquest número es incorrecte o no correspon a l’esportista, s’informarà al Club i fins 

que aquest no torni a enviar la informació correcta, aquell esportista no tindrà ni mútua ni 

llicència federativa. Per tal d’evitar problemes, us recomanem que ens adjunteu les fotocòpies 

del CATSALUT. Aquesta documentació s’ha d’enviar, obligatòriament, via correu electrònic. 

Exemple per l’enviament de sol·licituds de mútua dels jugadors nascuts entre el 1993 i el 2009, 
inclosos: 
 
NUMERO CATSALUT NOM ESPORTISTA COGNOMS ESPORTISTA NOM ENTITAT
AAZZ0123456789 ALGÚ NINGÚ NINGÚ CBS QUALSEVOL

 
 


