NORMATIVA ECONÒMICA 2022
Les quotes federatives, arbitrals, matrícules de formació i totes les aportacions econòmiques
dels seus membres estan aprovades per l'Assemblea General. El seus imports tindran vigència
en el període de la temporada esportiva ( 30 de setembre2022).
1. QUOTES FEDERATIVES
1.1.

D’AFILIACIÓ
Les entitats afiliades, per poder gaudir dels seus drets, hauran de contribuir al sosteniment de la FCN
mitjançant el pagament de la quota federativa d’ afiliació. Aquesta es calcula en funció del nombre de
llicencies anuals tramitades per cada club en la darrera temporada .
AFILIACIÓ
Cap llicència temporada 2019/20
1 A 49 llicències temporada 2019/20
50 A 99 llicències temporada 2019/20
MÉS DE 100 llicències temporada 2019/20

2021 2022
330,00
366,00
491,00
638,00

1.2.

LLICÈNCIES FEDERATIVES
Tots els participants en competicions oficials hauran d'estar en possessió de la corresponent
llicència federativa, i hauran de subscriure tantes com siguin necessàries per a les activitats i
actuacions que comporten cadascuna d’elles:
 per a cada activitat que es realitzi (esportistes, esportistes màster, tècnics i delegats).
 pels directius i tècnics com disciplines esportives que hi participin (natació, waterpolo, natació
artística o salts)
 pels esportistes i esportistes màsters com disciplines esportives practiquin (natació, waterpolo,
natació artística o salts).
 els esportistes fins a 16 anys i els esportistes màsters, en cas de subscriure més d’una llicència
per disciplina esportiva, només hauran d’abonar el preu de la primera.
La tramitació d’una llicència no serà definitiva fins que el club sol·licitant no hagi fet efectiu el seu import.
L’import d’aquesta quota es regirà per temporades esportives, entre l’1 d’octubre de l’any actual i el 30
de setembre de l’any vinent.
No s’expedirà cap llicència d’esportista adscrit a un club, ni se n’acceptaran renovacions, als clubs que
tinguin deutes pendents amb la FCN.
LLICÈNCIES
LLICÈNCIA ANUAL menors 16 anys
LLICÈNCIA ANUAL majors 16 anys
LLICÈNCIA TEMPORAL TRAVESSIES
LLICÈNCIA TEMPORAL NATACIÓ D'ESTIU

2021 2022
46,10
50,15
20,80
15,30
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1.3.

SERVEI DE TRAMITACIÓ
 Quan es creï o renovi una la llicencia al portal, aquesta romandrà bloquejada a favor del club i
es generarà la quota corresponent que no podrà ser modificada i s’emetrà la factura
corresponen.
 en els següents casos les llicencies seran esborrades del sistema:
1.3.1. La primera quota quedarà anul·lada i si es tramita de nou la llicencia es generarà la nova
quota i definitiva, quan:
1.3.1.1. Les llicencies de majors o menors de 16 anys que es presentin amb formularis
erronis .
1.3.1.2. A una mateixa persona li creïn varies llicències amb perfils ID duplicats.
1.3.2. Es mantindrà la quota generada i si es tramita de nou la llicència es generarà una nova
quota, quan:
1.3.2.1. Si la incidència no ha estat corregida passats 10 dies naturals des de l’enviament de
la primera comunicació.
1.3.2.2. Si reiteradament (en més de tres ocasions) no es rectifiquen correctament les
incidències.
1.3.2.3. Si després de la seva validació no s’ha regularitzat el pagament passats dies 10
naturals de la data de validació o del retorn del rebut bancari.
1.3.3. La quota generada es compensarà i s’aplicarà la normativa econòmica de servei de
tramitació de 10,00€, quan:
1.3.3.1. Un club sol·liciti donar de baixa una llicencia que s’hagi tramitat per error
administratiu.
1.3.3.2. A una mateixa persona se li hagin validat varies llicències amb perfils ID duplicats
1.3.3.3. Quan un club no utilitzi el sistema informàtic que estableixi la normativa
corresponent per a la tramitació de les llicències federatives.

TRAMITACIÓ
SERVEI TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES (per llicència)

1.4.

20212022
10,00

QUOTA DE PROMOCIÓ.

Durant una mateixa temporada, quan un club sol·liciti la tramitació d’una llicència per a un/a esportista
en les edats compreses des de els 14 i fins el 18 anys provinent d’altre club, a més de la corresponent
quota de la llicència, es generarà automàticament la quota de promoció, que serà d’obligat compliment
pel club que resulti afectat.
Aquesta quota es calcularà en funció de la categoria del club de destí, segons la classificació establerta
en el barem de clubs que cada temporada publicarà la FCN El valor de càlcul anirà augmentant en funció
del nombre d’esportistes, establint a més una diferenciació per a cada modalitat de llicència que tramiti
el club (de destí). Quan un esportista subscrigui llicències per diferents modalitats, generarà tantes
quotes de promoció com llicències tramiti. El quadre de la quota de promoció serà el següent:
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NIVELL
NIVELL A
NIVELL B
NIVELL C
NIVELL D

CLASSIFICACIÓ
De l’ 1 al 10
Del 11 al 20
Del 21 al 30
Del 31
endavant

1
500,00
250,00
150,00
75,00

2
750,00
375,00
225,00
112,50

3
1.125,00
562,50
337,50
168,75

4
1.687,50
843,75
506,25
253,13

5 i posteriors
2.531,25
1.265,63
759,38
379,69

La gestió econòmica de la quota anirà a càrrec de la FCN, que confeccionarà una factura abans de final
de cada temporada als clubs destí amb els imports corresponents, en funció de les incorporacions
d’esportistes. Posteriorment la FCN atorgarà una subvenció a cada club d’origen pels imports
corresponents en funció del nombre d’esportistes que hagin sortit de cada club. La liquidació de la quota
de promoció quedarà reflectida en un apartat de la memòria econòmica de la FCN.

1.5.

CERTIFICATS I INFORMES FEDERATIUS
tindran una quota federativa els informes que permetin la nova inscripció en el ROPEC d’acord amb la
llei 7/2015.També tots els certificats que s’hagin d’emetre a favor de persones físiques (esportistes,
alumnes, àrbitres, etc...) aquests tindran una quota fixe per l’emissió del document a la que s’afegirà
una quota per cada certificació que hagi de constar. No s’aplicarà als emesos a favor de les entitats
afiliades per a les seves sol·licituds com a tal.
CERTIFICATS
INFORMES DE REGISTRE DELS PROFESSIONALS AL ROPEC, LLEI 7/2015,
EMISSIÓ DOCUMENT DE CERTIFICAT
PER CADA CERTIFICACIÓ EN EL DOCUMENT

20212022
75,00
10,00
2,00

1.6.

MODIFICACIONS DEL CALENDARI OFICIAL
el calendari oficial de competicions de la FCN tindrà una data límit d’inscripció pels clubs, qualsevol
competició que s’inclogui desprès d’aquesta data tindrà una quota
Per a totes les modificacions del calendari de competicions. s’aplicarà una quota en funció dels dies
d’antelació a la celebració de la competició, aquesta vindrà donada per les gestions a l’hora de
desconvocar i convocar de nou els jurats arbitrals.
Les quotes del punt 6.6. s’aplicaran independentment de les possibles sancions econòmiques que
determini el Comitè de Competició de la FCN.
MODIFICACIONS DE CALENDARI OFICIAL
INCLOURE COMPETICIÓ EN CALENDARI OFICIAL FORA DE TERMINI
MODIFICACIÓ DE CALENDARI ABANS DE 20 DIES DE LA COMPETICIÓ
MODIFICACIÓ DE CALENDARI ENTRE 19 i 10 DIES ABANS DE LA COMPETICIÓ
MODIFICACIÓ DE CALENDARI ENTRE 10 i 6 DIES ABANS DE LA COMPETICIÓ
MODIFICACIÓ DE CALENDARI ENTRE 5 i 1 DIA ABANS DE LA COMPETICIÓ

20212022

130,00
12,00
35,00
60,00
125,00.

Més les despeses arbitrals punt 2.5.3
1.7.

NOMENAMENTS ÀRBITRES ENTITATS NO AFILIADES
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S’aplicarà una quota arbitral pels nomenaments, en aquelles competicions no incloses en el calendari
oficial de la FCN, ja siguin d'altres Federacions, empreses o entitats no afiliades, com de clubs afilats a la
FCN, amb un sobre cost si es sol·liciten amb un termini inferior a 20 dies

NOMENAMENTS JURATS ARBITRALS
COMPETICIONS D'ALTRES FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES
COMPETICIONS D'ALTRES ENTITATS NO AFILIADES
PETICIÓ DE JURAT ARBITRAL ENTRE 19 I 10 DIES ABANS DE LA COMPETICIÓ

20212022

90,00
150,00
125,00

1.8.

INSCRIPCIONS CAMPIONATS i LLIGUES DE CATALUNYA
Per participar en els campionats de Catalunya els clubs hauran de tramitar les inscripcions dels seus
esportistes i equips, amb els requisits formals i dins dels terminis establerts per la FCN.
No podran participar en les proves o competicions els esportistes o equips d’aquells clubs que no hagin
fet efectius els drets d’inscripció dintre del període que s’estableixi en la corresponent normativa de
la prova o la competició. La retirada d’una prova o d’una competició un cop confeccionades les sèries
o els calendaris definitius, no donarà dret a la devolució dels drets d’inscripció.
CAMPIONATS i LLIGUES DE CATALUNYA
NATACIÓ. Per a les 4 primeres sortides.
NATACIÓ. Per relleu
NATACIÓ ARTÍSTICA
MÀSTERS. Per sortida
MÀSTERS. Per relleu
Participants ( natació , artística i màsters) de fora de Catalunya la 1a sortida
WATERPOLO MASCULÍ. Absolut
WATERPOLO MASCULÍ. Categories
WATERPOLO MASCULÍ. Copa Federació
WATERPOLO FEMENÍ. Absolut
WATERPOLO FEMENÍ. Categories
WATERPOLO. Mixtes
WATERPOLO. Escoles
WATERPOLO. Lliga Catalunya. Màster i Veterans
WATERPOLO. Torneig Federació. Màsters i Veterans

2021 2022
7,00
7,00
8,00
8,00
10,00
14,00
245,00
85,00
85,00
212,00
80,00
70,00
70,00
212,00
112,00

1.9.

INSCRIPCIONS CAMPIONATS FORA DE TERMINI
S’incorporarà als drets d’inscripció una quota per les gestions que comporten el retard de lliurament
d’inscripcions als campionats de Catalunya. Es permetran fer inscripcions una vegada exhaurit el termini,
sempre i quan no afectés la publicació del LLISTAT o CALENDARI PROVISIONAL, i amb els següents
terminis: Durant les primeres 24 hores després del tancament d’inscripció. De 24 a 48 hores després del
tancament d’inscripció. En el cas de waterpolo també es farà efectiu en els terminis de presentació dels
fulls d’inscripció.
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INSCRIPCIONS CAMPIONATS FORA DE TERMINI
NATACIÓ, SALTS I ARTÍSTICA. PRIMERES 24 HORES
NATACIÓ, SALTS I ARTÍSTICA. DE 24 A 48 HORES
WATERPOLO. PRIMERES 24 HORES
WATERPOLO DE 24 A 48 HORES

20212022
4,00
8,00
25,00
50,00

1.10. BAIXES I NO PRESENTATS
Les baixes i no presentats en els Campionats de Catalunya de natació incorporen una quota que
s’aplicarà d’acord amb el que estableixi la normativa corresponent.
BAIXES I NO PRESENTATS
CAMPIONATS DE CATALUNYA DE NATACIÓ

20212022
20,00

1.11. NO UTILITZACIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES
Quan un club no utilitzi el sistema informàtic que estableixi la normativa corresponent, per tramitar les
inscripcions als Campionats de Catalunya de Natació o per introduir els resultats de les competicions,
haurà d’abonar una quota addicional als drets d’inscripció per cada nedador i prova que s’hagi de
registrar des de la FCN.

NO UTILITZACIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES
INSCRIPCIONS CAMPIONATS DE CATALUNYA NATACIÓ (per registre)
RESULTATS COMPETICIONS DE NATACIÓ (per registre)

20212022
8,00
8,00

1.12. SERVEIS A COMPETICIONS
Per a la utilització dels sistemes de cronometratge, altres equips i materials necessaris per a
l’organització de competicions, s’estableixen diverses tarifes pel seu servei. Així com els serveis de
secretaries de competició. Aquestes tarifes s’incrementen amb un suplement diari per entitats no
afiliades a la FCN. En aquests preus no estan inclosos: el transport dels materials i equips, i en cas
necessari l’allotjament del personal.
SERVEIS A COMPETICIONS
SERVEI CRONOMETRATGE NATACIÓ i AIGÜES OBERTES
SISTEMA QUANTUM NATACIÓ. SEMI AUTOMÀTIC . 1a. Jornada
SISTEMA QUANTUM NATACIÓ. SEMI AUTOMÀTIC. Per jornada de més
SISTEMA QUANTUM NATACIÓ. AUTOMÀTIC . 1a. jornada
SISTEMA QUANTUM NATACIÓ. AUTOMÀTIC . Per jornada de més
SISTEMA CHAMPIONCHIP AIGÜES OBERTES. 1 a. jornada (xips no inclosos)
SISTEMA CHAMPIONCHIP AIGÜES OBERTES. Per jornada de més (xips no
inclosos)
PANTALLA RESULTATS (0,90 X 1,60 mts), per competició
PANTALLA RESULTATS (2,40 x 1,90 mts), per competició
PANTALLA RESULTATS (5,00 x 3,00 mts), per competició

20212022
500,00
400,00
800,00
400,00
500,00
400,00
300,00
600,00
1.000,00
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SUPLEMENT SERVEI A ENTITATS NO AFILIADES PER JORNADA
SERVEI MARCADOR WATERPOLO
SISTEMA STB, per jornada
SISTEMA VIRTUALIA, per jornada
PANTALLA RESULTATS SISTEMA VIRTUALIA (5,00 x 3,00 mts), per competició
SUPLEMENT SERVEI A ENTITATS NO AFILIADES PER JORNADA
SERVEI VIDEO WALL
VIDEO WALL (2,40 x 1,90 mts), 1a jornada
VIDEO WALL (2,40 x 1,90 mts), per jornada de més
VIDEO WALL (5,00 x 3,00 mts) 1a jornada
VIDEO WALL (5,00 x 3,00 mts), per jornada de més
SUPLEMENT SERVEI A ENTITATS NO AFILIADES PER JORNADA
SERVEI GESTIÓ COMPETICIONS
SERVEI GESTIÓ COMPETICIÓ. Inscripcions, series i resultats, 1a jornada
SERVEI GESTIÓ DE COMPETICIÓ. Resultats per jornada de més
SUPLEMENT A ENTITATS NO AFILIADES PER COMPETICIÓ
ALTRES SERVEIS A ENTITATS FEDERADES
EQUIP DE MEGAFONIA SUBAQUÀTIC. Per jornada
MATERIALS (sureres, AAOO, porteries, etc...). Per jornada
CRONÒMETRE MANUAL, COMPTAVOLTES, LLIBRES PUNTUACIÓ. Per unitat i
jornada

800,00
250,00
350,00
1.000,00
800,00
1.200,00
800,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
800,00
300,00
600,00
300,00
250,00
5,00

2. QUOTA ARBITRAL.
El pagament de les actuacions dels jutges i àrbitres el realitza directament la FCN. No podent els clubs
pagar directament els arbitratges, havent d’abonar els imports econòmics corresponents a les seves
actuacions a la FCN, en concepte de quota arbitral. Aquesta es facturarà mensualment en funció del que
estableixi la normativa corresponent. L’impagament de qualsevol quota arbitral comportarà una
reclamació administrativa, per la qual es concedirà un termini de 48 hores per tal de resoldre la situació.
en el cas de que es normalitzi la situació per aquesta via, suposarà la incoació d’un expedient disciplinari,
amb l’aplicació de la sanció corresponent establerta en el reglament disciplinari, a més de la suspensió
dels drets a la composició del jurat arbitral mentre duri aquesta situació

2.1.

DRETS ARBITRALS

2.1.1. Natació, Aigües Obertes, Natació Artística i Salts
Els drets dels jutges, oficials, responsables d’avaluació i auxiliars de megafonia corresponen a proves i
competicions de fins a TRES hores de durada.
Els oficials de control d’escalfament, en Campionats d’Espanya de Natació, percebran les drets per
aquesta funció a més dels drets de la convocatòria de la competició en que actuïn.
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DRETS ARBITRALS
JUTGE ÀRBITRE (fins a 3 hores).
OFICIALS (fins a 3 hores).
AUXILIAR MEGAFONIA (fins a 3 hores).
RESPONSABLE AVALUACIÓ (fins a tres hores)
OFICIALS CONTROL ESCALFAMENT (Natació), per sessió

20212022
33,80
30,75
27,20
31,00
18,25

2.1.2. Waterpolo
Els drets dels àrbitres, auxiliars de waterpolo i responsables d’avaluació corresponen a un partit.
DRETS ARBITRALS
ÀRBITRE , per partit
AUXILIAR, per partit
ÀRBITRE , per partit categoria benjamina
AUXILIAR, per partit categoria benjamina
AUXILIAR MEGAFONIA, per partit.
RESPONSABLE AVALUACIÓ, per partit

20212022
33,00
27,20
22,53
18,13
10,00,
15,50

2.2.

SUPLEMENTS
Les competicions i (campionats, lligues, copes, trofeus, etc.) incloses en el calendari de la Federació
Catalana de Natació es celebraran en jornades diàries que alhora es dividiran en sessió de mati i sessió
de tarda, que genèricament s’establiran en els següents horaris.
Sessió de matí. Des de les 9:00 i fins les 13:30 hores.
Sessió de tarda Laborable. Des de les 15:00 i fins les 21:30 hores.
Sessió de tarda Cap de setmana i festius. Des de les 15:00 i fins les 20:30 hores
2.2.1. PER HORARIS EXTRAORDINARIS percebran un suplement per actuació quan la prova,
partit o competició en les següents franges horàries:
 COMENCI abans de les 9.00 hores
 COMENCI O ACABI entre les 13:30 i les 15:00 hores,
 ACABI (natació, natació artística i salts) en dies LABORABLES a partir de les 22:00 hores.
 ACABI (natació, natació artística i salts) en CAP DE SETMANA i FESTIUS a partir de les
21:00 hores.
 COMENCI (waterpolo) en dies LABORABLES a partir de les 21:30 hores.
 COMENCI (waterpolo) en CAP DE SETMANA i FESTIUS a partir de les 20:30 hores.
Per cadascuna d’aquestes franges horàries només es podrà percebre un SUPLEMENT.
2.2.2. PER DOBLE SESSIÓ es percebrà, en tots els casos i sense tenir en compte el domicili de
l’àrbitre, en aquelles proves i competicions (natació, natació artística i salts) que se
celebrin el mateix dia, en sessions de matí i de tarda, i a una mateixa piscina. Només és
podrà percebre un SUPLEMENT PER DOBLE SESSIÓ per dia, i en cap cas serà compatible
amb els suplements d’horaris extraordinaris, ni la situació especial per a competicions
consecutives.
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2.2.3. PER CONVOCATÒRIES CONSECUTIVES.
Percebran un SUPLEMENT que es repartirà a parts iguals entre amb dues competicions en els següents
casos.
2.2.3.1. En una mateixa instal·lació
 Waterpolo, Quan els àrbitres i resta d’oficials estiguin convocats per a dos o més partits
consecutius i entre la finalització de l’anterior i l’inici del posterior es sobre passi els 90 minuts.
 Natació, natació artística i salts) Quan els àrbitres i resta d’oficials estiguin convocats per a dos
competicions consecutives en la mateixa sessió de matí o tarda, i entre la finalització de la
primera i l’inici de la segona es sobre passi els 90 minuts.
2.2.3.2. En instal·lacions diferents d’un mateix municipi.
 Quan els àrbitres i resta d’oficials estiguin convocats per a dos o més competicions consecutives,
proves o partits consecutius en un mateix municipi en diferents instal·lacions i entre la
finalització de la primera i l’inici de la segona es sobre passi els 90 minuts.
En aquests casos es percebran un sol desplaçament i un sol suplement per mobilitat, a més
d’aquest SUPLEMENT.
2.2.4. PER EXCÉS DE JORNADA en tots els casos es percebrà per cada 30 MINUTS de més quan
en una competició l’actuació en la mateixa sessió superi les 3 hores.
2.2.5. PER MOBILITAT es percebrà per cada convocatòria en que siguin designats, sempre
tenint en compte l’apartat 2.5. de les situacions especials.
SUPLEMENTS
HORARIS EXTRAORDINARIS
DOBLE SESSIÓ
EXCÉS DE JORNADA, més de 3 hores per fraccions de 30 minuts.
CONVOCATÒRIES CONSECUTIVES
PER MOBILITAT

20212022
17,20
20,30
9,15
18,00
9,90

2.3.

DESPLAÇAMENTS
En aquelles actuacions en que els jutges i àrbitres hagin de realitzar un desplaçament que superi els 40
quilòmetres, sumant el viatge d’anada i el de tornada, hauran de computarlo des del quilòmetre 41.
Aquest es comptabilitzaran des del lloc de residència del membre, que serà el que consti a la Secretaria
del Comitè d’Àrbitres. Els desplaçaments es percebran tenint en compte l’apartat 2.5. de les situacions
especials d’aquesta normativa.
DESPLAÇAMENTS
DESPLAÇAMENTS (exempt d’IRPF)

20212022
0,19

2.4.

TORNEJOS OFICIALS DE WATERPOLO
Per tal de donar un caire oficial i amb l’ànim de normalitzar tota aquella competició de waterpolo que
s’esdevingui en territori Català, fora dels Campionats, Lligues i Copes organitzades per la FCN, s’ha creat
un calendari oficial de tornejos perquè el Comitè d’àrbitres de la FCN li doni cobertura amb la designació
de jurats arbitrals. Aquestes competicions els partits no poden excedir dels 30 minuts
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TORNEJOS OFICIALS DE WATERPOLO

20212022

Tornejos de formació. Categories fins a juvenils i beach polo
ÀRBITRE. Per partit* sense cap altre suplement o complement

6,00

Tornejos oficials absoluts
ÀRBITRE per partit , sense cap altre suplement o complement

25,00

AUXILIAR, per partit , sense cap altre suplement o complement

15,00

*Màxim 8 partits per jornada diària.
2.5. SITUACIONS ESPECIALS
2. 5.1. Per a convocatòria de competicions consecutives.
Quan els àrbitres i resta d’oficials estiguin convocats per a dues competicions consecutives en
una mateixa instal·lació i entre el final de la primera i l’inici de la segona no es sobre passi els 90
minuts percebran un únic suplement per mobilitat i un desplaçament repartintlos a parts iguals
entre amb dues competicions.
2.5.2. Partits suspesos.
Quan una competició es suspengui per incompareixença dels equips o per causes
sobrevingudes, el jurat arbitral percebrà els drets d’arbitratge més tots els suplements que hi
poguessin existir per l’horari o tipus de competició.
2.5.3. Per des convocatòria de competicions.
Quan un àrbitre sigui desconvocat d’una prova o competició, durant els 4 dies naturals anteriors
a la mateixa, l’àrbitre percebrà̀ exclusivament els drets d’arbitratge corresponents al tipus de
competició́.
2.5.4. Actuació sense convocatòria.
Quan per causes sobrevingudes un àrbitre, no estant inclòs en la convocatòria, actuï en una
competició al trobarse en la mateixa piscina on es celebra. Percebrà els drets d’arbitratge més
tots els suplements que hi poguessin existir per l’horari o tipus de competició, amb excepció del
desplaçament.
2.5.5. Desplaçaments amb les seleccions Catalanes.
Quan els jutges o àrbitres es desplacin amb les elecció Catalana per arbitrar en les competicions
que participen, percebran una quantitat diària en concepte d’actuació.
SITUACIONS ESPECIALS
Desplaçament amb Seleccions Catalanes
PER JORNADA SENSE CAP ALTRE SUPLEMENT O COMPLEMENT

20212022
45,00
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3. MATRÍCULES FORMACIÓ
3.1. FORMACIÓ PERÍODE TRANSITORI
L’any 2008 es va signar un conveni amb el Consell Català de l’Esport perquè la formació de la FCN
fos reconeguda en període transitori, com a part de la formació regulada, i donar així compliment al
Decret 3/2008 d’exercici de les professions de l’esport. Actualment des de la FCN impartim cursos de
formació de tècnics de nivell 1 de natació, waterpolo, salts i natació sincronitzada, de Nivell 2 de
natació i de Nivell 2 de waterpolo .
Els esportistes amb llicència en vigor de la FCN, que hagin competit en un Campionat d’Espanya
Absolut, Júnior o Juvenil en la temporada esportiva actual o l’anterior, tindran dret a un descompte
del 15% de les matricules de formació en període transitori.
MATRICULES FORMACIÓ
CURS TÈCNIC NIVELL I

Prova d’accés

Bloc específic (FCN)
ASSIGNATURA O PRACTIQUES PER RECUPERAR
CURS TÈCNIC NIVELL II

Bloc específic (FCN)
Esportistes federats

20212022
49,25
625,75
50,00
2020
835,00
15,00%

3.2. FORMACIÓ JUTGES I ÀRBITRES
S’imparteix la formació de nous jutges i àrbitres, d’acord amb les condicions per a l’accés
Reglamentaries. Haver complit 16 anys i no haverne fet 46 el dia primer de gener de l’any que s’iniciï el
curs d’accés. No tenir inhabilitació ni estar complint sanció imposada per l’òrgan jurisdiccional
corresponent de la Federació Catalana de Natació. Superar les proves d’ingrés teòriques i pràctiques
que s’estableixin.
CURSOS DE JUTGES I ÀRBITRES
CURS D'ÀRBITRE WATERPOLO
CURS D’ÀRBITRE NATACIÓ
CURS D’ÀRBITRE NATACIÓ ARTÍSTICA
CURS D’ÀRBITRE SALTS
CURS D'ÀRBITRE WATERPOLO PER AUXILIARS DE WATERPOLO
CURS ÀRBITRE SEGONA ESPECIALITAT
CURS ÀRBITRE PER AUXILIARS I NIVELL I SEGONA ESPECIALITAT
CURS D'AUXILIAR WATERPOLO
CURS ÀRBITRE NIVELL I NAT. ARTÍSTICA
CURS AUXILIAR SALTS
CURS AUXILIAR i NIVELL I SEGONA ESPECIALITAT

20212022
275,00
220,00
225,00
200,00
125,00
35,00%
30,00%
165,00
155,00
75,00
25,00%
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4. FINANÇAMENT CAMPIONATS D‘ESPANYA
Aquesta QUOTA s’estableix per finançar conjuntament els costos que es generin en l’organització
de Campionats d’Espanya a Catalunya. El seu objectiu es aconseguir un gran estalvi econòmic als clubs
catalans, organitzant el major nombre possible de Campionats d‘Espanya i evitant així les quantioses
despeses de viatges, desplaçaments i allotjaments, no només dels esportistes sinó també dels tècnics,
entrenadors, directius i familiars.
La FCN establirà la QUOTA corresponent a cada Campionat d’Espanya (exclosos el Campionats
Màsters i d’Aigües Obertes), en funció de les despeses conjuntes, per a tots els clubs participants de la
següent forma:
En els Campionat de natació, aigües obertes i natació artística per cada nedador/a catalans
participants.
En les Copes de natació i waterpolo pel cada equip Català participant.
Els clubs organitzadors farà arribar còpia de les factures, rebuts i comprovants de les despeses
subjectes a finançament conjunt:
Àrbitres. Hotels, allotjaments, manutencions segons condicions RFEN.
Cronometratge electrònic, marcador i vídeo pantalla. Assegurança de Responsabilitat Civil.
Serveis mèdics i ambulàncies. Serveis de neteja i seguretat. Lloguer de grades suplementàries.
Transports de materials. Aigües i altres atencions pels àrbitres i autoritats. Materials i estris
necessaris segons normativa per l’acondiciament de la piscina.
Les despeses de l’estructura de personal necessari pel desenvolupament de la competició
sempre que no superin el 20% del cost total.
Els clubs organitzadors cediran gratuïtament les instal·lacions esportives en els horaris establerts,
fentse càrrec de les despeses generals de la mateixa (consums, línia ADSL, ordinadors, impressores,
punt de telefonia). Així com ornamentació piscina no inclosa en normativa. Entrevistes, publicacions i
animacions dels audiovisuals interns. Tampoc podran afegir a les despeses conjuntes les de lucre cessant
o pèrdua d’ingressos per serveis.
Les Copes del Rei i de la Reina de waterpolo, degut a la seva transcendència dins de les despeses
genèriques, s’inclourien totes aquelles derivades dels actes protocol·laris:
Presentació premsa. Àpats oficial, a càrrec dels clubs fins a 50 persones amb un màxim de 40 €
per menú (un total de 2.000 €). Obsequis, fins a un màxim de 500 €.
Els clubs organitzadors podran gestionar en el seu favor els ingressos per subvencions
d’administracions, patrocini, etc...
Si hi ha venda d’entrades, aquestes s’hauran de liquidar juntament amb les despeses del campionat.
En els Campionats que es celebrin en l’àrea metropolitana de Barcelona, la FCN finançarà el 60 % de
la QUOTA a aquells clubs que per motiu de desplaçament hagin de pernoctar fora del seu municipi,
sempre i quan hagin de desplaçarse més de 100 quilòmetres (per trajecte) En aquest sentit els clubs
interessats, una vegada rebin la factura de la FCN, hauran de fer arribar el “full de desplaçament en
grup”, degudament complimentat amb còpia de les factures de l’allotjament.
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