REGLAMENT DE LLICÈNCIES
TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Definició i denominació dels esportistes
1. Són esportistes les persones físiques que, estant en possessió de l'oportuna llicència expedida o homologada per la
FCN, amb els requisits contemplats en el present Reglament, practiquen l'esport de la natació en qualsevol de les
seves disciplines.
2. Els esportistes que practiquen la natació es denominen nedadors/nedadores; els que exerciten els salts, saltadors
/saltadores; els que competeixen en waterpolo, waterpolistes i, finalment, les que practiquen la natació artística,
nedadores/nedadors d’artística.
TÍTOL 2. DRETS I DEURES DELS ESPORTISTES
ARTICLE 2. Drets
Són drets bàsics dels esportistes:
a) La llibertat per subscriure llicència en els termes que s'estableixen en el present Reglament.
b) Estar en possessió d'una assegurança obligatòria que cobreixi els riscos derivats de l'activitat
esportiva.
c) Rebre atenció esportiva del seu club i de l'organització federativa.
ARTICLE 3. Deures
Són deures bàsics dels esportistes:
a) Sotmetre's a la disciplina de les entitats esportives per a les que hagin subscrit llicència.
b) No intervenir en activitats esportives amb un club diferent al seu, exceptuant el que es contempla en
els articles 11.1, 11.2 i 13 del present Reglament.
c) Assistir a les convocatòries de les seleccions esportives catalanes per a la participació en competicions
de caràcter internacional, o per a la preparació de les mateixes, així com als plans de tecnificació que
convoqui la FCN i que siguin aprovats per l'Assemblea general.
d) Acatar les resolucions que adoptin els òrgans disciplinaris esportius per a les infraccions comeses en el
transcurs de les competicions esportives.
e) Respectar les normes d'utilització de l'equipament oficial en totes les competicions en que es
representi a la FCN.
f) Sotmetre’s als controls antidopatge durant les competicions o fora d’elles, quan ho requereixi la FCN,
el Consell Català de l’Esport, o qualsevol altre organisme competent en la matèria.

TÍTOL 3. CLASSIFICACIONS I COMPETICIONS DELS ESPORTISTES
ARTICLE 4. Classificacions
Els esportistes seran classificats en funció del seu sexe, de la seva edat i de la disciplina esportiva que practiquin i en
les disciplines es classifiquen així mateix, per categories d’edat.
ARTICLE 5. Classificacions per categories d’edat
1. Els esportistes seran classificats per categories d'edats d'acord amb la normativa que anualment sigui aprovada per
l'òrgan competent.
2. La classificació per categories romandrà inalterable durant tota la temporada esportiva.
3. Per al càlcul de l'edat de l'esportista es tindrà en compte el número d'anys que hagi de complir en el període
comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del segon any inclòs en la temporada esportiva.

ARTICLE 6. Competicions per categories
1. Els esportistes hauran de participar en la competició de la categoria a la que pertanyin, excepte en aquells casos en
que la normativa específica de cada competició determini o possibiliti una altra cosa.
2. En totes les competicions de categoria absoluta podran participar esportistes de categories inferiors sense més
limitacions que les que pogués establir la normativa de la competició.
ARTICLE 7. Seleccions catalanes
Són esportistes aptes per poder formar part dels equips i seleccions catalans, en qualsevol de les vigents especialitats,
els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge civil en aquest territori, d’acord amb les normes generals
aplicables.

TÍTOL 4. DE LES LLICÈNCIES
CAPÍTOL 1
CONTINGUT, TIPUS I CESSIONS
ARTICLE 8. Contingut, habilitació i tipus de llicències
1. Per poder participar en competicions oficials, els esportistes hauran d'estar en possessió de la corresponent
llicència federativa, una per a cada disciplina esportiva que practiquin, expedides o homologades per la Federació
Catalana de Natació. La quota a desemborsar serà l’última vigent de les aprovades per l’Assemblea general de la FCN.
2. Les llicències de la Federació Catalana de Natació contindran els conceptes econòmics mínims següents:
a) Quota d’assegurança obligatòria, que inclou la cobertura d’accidents, assistència sanitària i
responsabilitat civil.
b) Quota corresponent a la Federació Catalana de Natació.
3. Les llicències federatives catalanes que estiguin habilitades per a la participació en activitats o competicions
esportives oficials d'àmbit estatal, hauran d'incorporar la quota corresponent a la Real Federación Española de
Natación. Aquesta llicència serà única, i incorporarà en el seu text l'anotació de l'habilitació per part de la Real
Federación Española de Natación.
4. No obstant tot l'anterior, en el cas que se sol·liciti l'homologació de la llicència per a la participació en competicions
d'àmbit estatal, serà necessari tramitar tantes llicències de la Federació Catalana de Natació com disciplines esportives
es vulguin practicar en l'àmbit estatal.
5. La llicència d’esportista que habiliti per a la participació en competicions oficials de la FCN podrà ser:
a) Anual. Habilita per participar en totes aquelles competicions del calendari oficial de la FCN.
b) Temporal natació. Habilita els nedadors i nedadores per participar en totes aquelles competicions del
calendari oficial de clubs de la FCN, que tinguin lloc, entre el dia 1 de juny i el dia 30 de setembre de cada
temporada.
b) Temporal Travessies. Habilita a nedadors i nedadores màsters per participar en les proves d’AAOO i
travessies del calendari oficial de la FCN, que tinguin lloc entre el dia 1 de maig i el dia 30 de setembre de
cada temporada.
6. La llicència anual és l’única que habilita per participar en Campionats, copes i lligues de Catalunya.
ARTICLE 9. Esportistes estrangers
1. Els esportistes estrangers residents a Catalunya podran subscriure llicència amb els mateixos requisits i condicions
que s’exigeixen als esportistes de nacionalitat espanyola, tot i fent constar la seva condició d’estranger. Podran
participar en tots els campionats, trobades, competicions i activitats oficials, sempre que els corresponents
reglaments no limitin aquesta possibilitat i, en tot cas, d’acord amb la normativa que a aquests efectes tingui la FCN.
2. Tindran la condició d’espanyols i podran subscriure llicència, els esportistes estrangers que, d’acord amb la
legislació espanyola, tinguin el dret d’opció i tots aquells que hagin complert els períodes de residència necessaris per
poder sol·licitar-la, sempre que n’acreditin la concessió.
3. Tindran la condició d’espanyols i en podran subscriure llicència, els esportistes menors d’edat que tinguin el dret
d’opció a la nacionalitat espanyola, bé per haver nascut a l’estranger de pares espanyols, o bé per haver nascut a
Espanya de pares estrangers.

ARTICLE 10. Excepció de la llicència única
Com a norma general, l’esportista que subscrigui llicència amb un club, no podrà tenir-ne altra en vigor.
Això no obstant, si l’esportista que tot i tenir subscrita llicència amb un club per a una determinada disciplina
esportiva, desitgés practicar-ne altra de les que integren l’esport de la natació i, que no es porti a terme en el seu club,
podrà subscriure una segona llicència per un club diferent en el que sí que s’hi practiqui.
Per a la tramitació d’aquesta segona llicència serà necessari que, en tots els casos, juntament amb la sol·licitud de
llicència, s’aporti escrit del club amb el que té subscrita la primera llicència manifestant la seva conformitat.
ARTICLE 11. Cessions
1. En qualsevol disciplina esportiva, els i les esportistes amb llicència en vigor per a un determinat club, podran ser
cedits/des a altre club de forma temporal, tenint en compte els següents requisits:
a) Termini: La cessió es podrà dur a terme des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de la temporada en vigor,
sempre que no hagi competit amb el club cedent durant aquest període.
b) Consentiment: Caldrà el consentiment exprés i per escrit de l’esportista, amb l’autorització dels seus pares
o tutors legals en el supòsit de menors d’edat.
c) Durada: En l’acord de cessió s’haurà de fixar de manera expressa la durada, que en cap cas podrà excedir la
durada de la vigència de la llicència del club cedent i mai podrà ser superior a dues temporades.
d) Condicionants: L’esportista cedit/da, serà considerat a tots els efectes esportista del club cessionari, amb
les conseqüències que d’això se’n derivin, no podent estar subjecte a cap consideració diferent de les
derivades de la normativa vigent. L’esportista no podrà tornar al club d’origen durant la temporada esportiva
en curs, ni ser cedit/da.
2. Per a la disciplina de waterpolo, a més dels requisits anteriors, s’hauran de considerar les següents excepcions:
a) Els waterpolistes menors de 19 anys que tinguin llicència per a un determinat club per participar en
categoria juvenil, podran participar, a més, en categoria absoluta per altre club. Per tal que la cessió pugui
produir-se iniciada la temporada esportiva, el jugador cedit no haurà d’haver estat alineat en l’equip absolut
del club cedent en cap partit del calendari oficial de la FCN, ni de la RFEN.
b) Les waterpolistes menors de 15 anys que tinguin llicència per a un determinat club per participar en
categoria infantil, podran participar, a més, en categoria cadet o juvenil per altre club, sempre i quan el club
cedent no disposi d’aquestes dues categories, ni de l’absoluta.
c) En qualsevol cas, a més d’aquestes excepcions es requerirà l’acord entre els dos clubs implicats, que
n’adoptarà la forma de cessió i haurà de ser comunicat a la Federació Catalana de Natació, la qual procedirà a
la inscripció de la relació de jugadors i jugadores habilitats/des per participar en cada categoria i en cada
partit, un cop s’hagi rebut l’acord de cessió d’esportistes.
3. No podran ser cedits/des aquells/es esportistes que tinguin llicència en vigor pel club cedent per altra disciplina que
també es portés a terme en el club cessionari.
ARTICLE 12. Duplicitat de llicències
1. L’esportista que, tot i tenir llicència en vigor per un club, en presenti una de nova per altre club sense l’acord de
cessió, incorrerà en duplicitat, la qual es resoldrà, sens perjudici de les responsabilitats que se’n poguessin deduir, en
favor de la registrada.
2. Expirada la vigència d’una llicència, l’esportista que subscrigui llicència per més d’un club incorrerà en duplicitat que
es resoldrà, amb independència de les responsabilitats que se’n poguessin derivar, en favor de la que es trobi
registrada primerament. Si no pogués establir-se aquesta prioritat, s’estarà al que resolgui la Comissió de control de la
FCN.
ARTICLE 13. Canvi de llicència durant la temporada esportiva
En el transcurs de la temporada esportiva, els esportistes només podran subscriure i obtenir llicència per un club,
excepte en els següents supòsits:
a) Quan l’esportista es vegi obligat durant la temporada esportiva a canviar de residència per motius
laborals, d’estudis, per canvi de residència dels pares en el cas de menors d’edat, o majors que visquin al seu càrrec, o
per qualsevol altra causa d’anàloga naturalesa, es podrà obtenir una nova llicència sense necessitat d’aportar la baixa
del club d’origen. La tramitació d’aquesta nova llicència haurà de ser aprovada per la FCN, prèvia la incoació de
l’oportú expedient iniciat a instància de part interessada per la Comissió de control de la FCN, en el qual es valorarà la
necessitat de canvi de club.

Per tal que procedeixi l’aplicació d’aquestes excepcions, l’esportista haurà de tenir una veritable necessitat de canviar
de residència, no depenent-ne de la seva exclusiva voluntat.
Tanmateix el canvi de club haurà de ser necessari per tal que l’esportista pugui continuar practicant qualsevol de les
especialitats esportives de la FCN. La nova residència de l’esportista haurà d’estar situada a una distància inferior del
club de destí que la del club d’origen.
No procedeix l’aplicació de l’excepció de canvi de residència per motius laborals, en els casos en els quals el club de
destí tingui la condició d’empresari en el contracte de treball subscrit per l’esportista.
Que el canvi de club sigui per necessitat de canviar de residència per motius laborals, d’estudis, de trasllat dels pares
en els supòsits de menors d’edat o majors que visquin al seu càrrec o per qualsevol altra circumstància de
característiques similars i que es trobi desplaçat en una població de comarca diferent i situada a més de 50
quilòmetres de distància de la seu del club d’origen, i degudament justificat amb el Padró de la població que
correspongui. Igualment, el canvi de club, que haurà d’estar situat a la mateixa comarca de la nova residència, haurà
de ser necessari per tal que l’esportista pugui continuar practicant qualsevol especialitat esportiva de la FCN.
L’excepció de canvi de residència per motius laborals no s’aplicarà en els casos en els que el club de destí tingui la
condició d’empresari en el contracte de treball subscrit per l’esportista
b) En el cas que el club d’origen causi baixa de la FCN, o hagi estat suspès en virtut de resolució
disciplinària executiva dictada per l’òrgan competent. La tramitació d’aquesta nova llicència haurà de ser aprovada per
la FCN, prèvia incoació de l’oportú expedient, iniciat a instància de la part interessada.
CAPÍTOL 2.
TRAMITACIÓ DE LES LLICENCIES
ARTICLE 14. Sol·licitud i formalització
1. Totes les llicències se sol·licitaran sempre davant la FCN a través d’un club, des del dia 1 de setembre de cada
temporada i com a màxim fins a 4 dies abans del començament de la primera competició en la que hagi de participar
l’esportista, complint amb els requisits exigits en el present reglament.
2. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar utilitzant l’aplicació informàtica de llicències o mitjançant els impresos
oficials de la FCN, d’acord amb la normativa vigent.
ARTICLE 15. Requisits
1. En tot cas, la sol·licitud de llicència haurà d'anar acompanyada d'un document en el que consti el consentiment de
l'esportista, subscrit per ell mateix en el cas de ser major d'edat o trobar-se emancipat, o per qui ostenti la seva
representació legal en la resta de casos.
2. Si es tractés de la primera inscripció s'acompanyarà certificació de naixement de l'esportista o document acreditatiu
degudament compulsat.
3. En tots els casos s'acompanyarà sempre fotocòpia del DNI o passaport en vigor del sol·licitant. Els menors d’edat
hauran d’acompanyar fotocopia del DNI del seu tutor legal.
4. Quan es tracti d’esportistes estrangers, hauran d’aportar fotocòpia del seu passaport. Si fossin residents a Espanya,
acompanyaran, també l’oportú permís de residència i si procedeixen de federacions nacionals europees hauran de
presentar, a més, l’autorització de la federació nacional a la que pertanyien en la temporada anterior com a
esportistes en actiu i hauran de disposar del Transfer de la L.E.N.
5. En el cas dels tècnics/ques, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de
l’esport modificada per la Llei 7/2015, hauran d’acompanyar a la sol·licitud de llicència el certificat del Registre Oficial
de Professionals de l’Esport que l’acrediti com a tècnic de les disciplines esportives de la FCN.
ARTICLE 16. Supòsit en cas de fusió de clubs
1. En cas de fusió de dos o més clubs, els esportistes amb llicència en vigor per qualsevol d'ells quedaran en llibertat
per continuar o no en el club que resulti de la fusió, opció que podran exercir en el termini de vuit dies, a comptar des
de la data en la que la fusió quedi registrada en la FCN.
2. Aquells que en el termini esmentat no haguessin comunicat a la FCN i al propi club el seu desig de canviar de club,
quedaran adscrits al nou club i hauran de formalitzar llicència per aquest, el qual se subrogarà en els drets i
obligacions que l’esportista tingués en el seu anterior club.
3. Per donar-ne eficàcia, els clubs interessats en la fusió hauran de donar a conèixer als seus esportistes el text de
l'apartat precedent mitjançant carta certificada, cursada amb una antelació mínima de vuit dies a la data de
comunicació de la fusió a la FCN. L'incompliment d'aquesta obligació no impedirà el dret d'opció de l'esportista.

CAPÍTOL 3
VIGÈNCIA DE LES LLICENCIES
ARTICLE 17. Període de vigència
1. Les llicències dels esportistes tindran una vigència mínima d'una temporada i màxima de tres en funció d’allò que el
club i l'esportista concertin de mutu acord. Aquest compromís haurà de formalitzar-se, en tot cas, mitjançant
document escrit signat pel club i l’esportista o els seus representants legals quan s’escaigués i s’haurà d'adjuntar amb
la sol·licitud de la llicència a la FCN.
2. Vigent la llicència d'un esportista per un club determinat, se’n podrà ampliar fins el termini màxim de vigència -tres
temporades- tantes vegades com estimin convenient els interessats i sempre que l'acord quedi plasmat en un escrit
amb les mateixes condicions que l'assenyalat en l'apartat anterior, havent de ser lliurat igualment a la FCN.
3. En cas de no adjuntar-se a la sol·licitud el compromís de l’apartat 1, s’entendrà que la vigència de la llicència és per
un any.
4. Els clubs hauran de comunicar a la FCN les baixes de les llicències en període vigent que concedeixin als seus
esportistes.
5. En finalitzar el període de vigència de la llicència, tot esportista quedarà en llibertat per a subscriure’n altra amb
qualsevol club.
ARTICLE 18. Llibre registre federatiu
La FCN portarà un registre dels esportistes, en el qual constarà la vigència temporal de les llicències i les successives
renovacions, canvis de club o cessions, si s'escau.
CAPÍTOL 4
MODALITATS I COMPATIBILITAT ENTRE LLICENCIES
ARTICLE 19. Modalitats
Modalitats de llicència per activitat:
a) Esportistes
- Natació (nedadors i nedadores)
- Aigües obertes (nedadors i nedadores)
- Waterpolo (waterpolistes)
- Salts (saltadors i saltadores)
- Natació artística (nedadors i nedadores d’artística)
b) Esportistes Màsters.
c) Àrbitres i jutges i jutgesses .
d) Delegats i delegades.
e) Tècnics i tècniques.
ARTICLE 20. Compatibilitats
Les comptabilitat de les llicències es seguiran la taula següent:
Modalitat
Esportista
Tècnic/a
Delegat/da
Esportista Màster
Àrbitre
1.

2.
3.

Tècnic/a
Delegat/da
Tècnic/a
Tècnic/a
Tècnic/a

Compatibilitats
Delegat/da
Àrbitre
Esportista Màster Esportista
Esportista Màster Esportista
Delegat/da
Esportista natació
Esportista Màster Esportista

Àrbitre
Àrbitre
Àrbitre
Delegat/da

La llicència de jutge/ssa i àrbitre és compatible amb la resta de modalitats, en el ben entès que no podrà
arbitrar en la mateixa categoria i competició en la que hi participin, ja sigui en fases classificatòries o finals, o
ho facin els clubs als quals està adscrita la llicència d’esportista, màster o tècnic/a.
La llicència d’esportistes i màster, serà compatible en totes les disciplines esportives sempre pel mateix club,
amb les exempcions que preveu aquest Reglament.
La llicència de màster serà compatible amb la d’esportista de natació, sense que hagi de ser necessàriament
pel mateix club.

4.
5.
6.

La llicència de tècnics i delegats serà compatible en totes les disciplines esportives sense que hagi de ser
necessàriament pel mateix club.
El personal mèdic, sanitari i auxiliar hauran de subscriure llicència de delegat/delegada.
Les esmentades compatibilitats impliquen, necessàriament, la subscripció de tantes llicències com siguin
necessàries per a les activitats i actuacions que comporten cadascuna d’elles.

TÍTOL 5. APLICACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA QUOTA DE PROMOCIÓ
ARTICLE 21. Origen i aplicació de la quota
Durant una mateixa temporada, quan un club (de destí) sol·liciti la subscripció d’una llicència per a un esportista des
dels 14 i fins els 18 anys provinent d’altre club (d’origen), a més de la corresponent quota de la llicència, generarà
automàticament la quota de promoció, que serà d’obligat compliment pel club que resulti afectat.
ARTICLE 22. Càlcul de la quota
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 i serà aprovada per l’Assemblea general de la FCN en el conjunt de
mesures econòmiques que conformen el pressupost anual.
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 a llicències tramiti, en aplicació de la següent fórmula:

1r esportista

2n esportista

3r esportista

4t esportista

5è esportista i
posteriors

NIVELL A

a€

a1€ = a*K

a2 € = a1*K

a3 € = a2*K

a4 € = a3*K

NIVELL B

b€

b1 € = b*K

b2 € = b1*K

b3 € = b2*K

b4 € = b3*K

NIVELL C

c€

c1 € = c*K

c2 € = c1* K

c3 € = c2*K

c4 € = c3*K

NIVELL D

d €

d1 € = d*K

d2 €= d1*K

d3 € = d2*K

d4 € = d3*K

ARTICLE 23. Exempció de l’aplicació
No s’aplicarà la quota de promoció en els supòsits següents:
a) Que els clubs d’origen i de destí tinguin signat un acord de col·laboració per a la formació dels seus respectius
esportistes. Aquest acord s’haurà de renovar per a cada temporada esportiva.
b) Que el club en el que milités la temporada anterior hagués renunciat a l'ascens de categoria o l'hagués perdut en
virtut de sanció o per decisió del propi club.
c) Que el club en el que milités no s'hagués presentat a competicions per a les que s'hagués classificat prèviament.
d) Que el club no participés en competicions de la categoria de l'esportista.
e) Que el club d'origen s'hagués retirat o donat de baixa de la FCN, o hagués estat suspès en virtut de resolució
disciplinària executiva dictada per l'òrgan competent.
f) Que el canvi de club sigui per necessitat de canviar de residència per motius laborals, d’estudis, de trasllat dels
pares en els supòsits de menors d’edat o majors que visquin al seu càrrec o per qualsevol altra circumstància de
característiques similars i que es trobi desplaçat en una població de comarca diferent i situada a més de 50
quilòmetres de distància de la seu del club d’origen, i degudament justificat amb el Padró de la població que
correspongui. Igualment, el canvi de club, que haurà d’estar situat a la mateixa comarca de la nova residència,
haurà de ser necessari per tal que l’esportista pugui continuar practicant qualsevol especialitat esportiva de la
FCN. L’excepció de canvi de residència per motius laborals no s’aplicarà en els casos en els que el club de destí
tingui la condició d’empresari en el contracte de treball subscrit per l’esportista.
g) Que l'esportista no hagués participat en la temporada anterior en cap competició oficial per responsabilitat
exclusiva del club o que l'esportista hagués realitzat oficialment marques mínimes per a participar en
competicions i el club no l'hagués inscrit.

h) Que l'esportista pretengués practicar amb el club que subscrigué la primera llicència la disciplina que va donar
origen a la concessió d'una segona llicència per un club diferent.
i) Que l’esportista, per tal de continuar practicant la natació, tingui la necessitat de canviar de club per negativa del
seu club d’origen a la tramitació davant la FCN, de la corresponent llicència.
La comissió de Control contrastarà i valorarà si l’esportista acompleix amb ens supòsits d’exempció de la quota de
promoció, prèvia incoació de l’oportú expedient.

TÍTOL 6. CONFLICTES
ARTICLE 24 Resolució
1. Totes les discrepàncies que sorgeixin en relació a les matèries objecte d'aquest Reglament seran resoltes per la FCN,
a través de la Comissió de control de la FCN, prèvia la incoació de l’oportú expedient.
2. L'expedient s’incoarà d'ofici o a instància de part interessada, garantint el tràmit d'audiència als interessats.
3. L'expedient es resoldrà en el termini màxim de 21 dies naturals, essent la decisió que s'adopti immediatament
executiva, sens perjudici dels posteriors recursos que procedeixin davant l’autoritat judicial ordinària.
4. Per a la resolució dels conflictes que es derivin de les resolucions de la Comissió de Control, les parts poden
lliurement pactar la submissió al Tribunal de Mediació o d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TEAC), quan n’entri en
funcionament, tenint els seus laudes d’aquest últim la mateixa força executiva que les sentències dels tribunals civils.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda expressament derogat el Reglament de Llicències anterior de la FCN, així com totes aquelles disposicions
d’igual o inferior rang anteriors al present Reglament, i que el contradiguin.

