NOTA INFORMATIVA COVID-19
TRAMITACIÓ I VALIDACIÓ DE LLICÈNCIES FEDERATIVES TEMPORADA 2019/2020

Atesa la situació excepcional i sense precedents que estem patint per a la crisi del COVID-19 i
amb motiu de l’estat d’alarma, la nostra activitat esportiva està aturada i les nostres oficines
romanen tancades.
Per aquest motiu no podem actuar amb la celeritat que desitjaríem davant de qualsevol
tràmit administratiu o esportiu i per tant demanem comprensió i paciència.
Mentre duri aquesta situació i fins que nou avís es tramitaran exclusivament llicències anuals
per esportistes de totes les disciplines, esportistes màsters i tècnics/ques. Els clubs hauran de
seguir els següents passos:
1. La tramitació de les llicències anuals s’efectuarà directament al PORTAL LEVERADE.
Haureu de tramitar les llicències, seguint el manual que trobareu en el següent enllaç:
https://help.leverade.com/licencias/alta-de-licencias-e-inscripciones-por-clubes
2. Per donar d’alta les llicències, caldrà complimentar el formulari corresponent a cadascuna al
portal LEVERADE.
3. Per poder gravar el formulari de cada llicència, haureu d’adjuntar la següent documentació:
- Sol·licitud de llicència corresponent per a cada tipus i modalitat i degudament complimentada
(nom i cognoms, núm. DNI, adreça de correu electrònic, clubs) on consti el consentiment de la
persona física, signat per ella mateixa 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. Aquest document el trobareu
en la nostra pàgina web.
https://www.aquatics.cat/tramitsFCN/tramitaciollicencies
- Document acreditatiu de la personalitat: Fotocòpia del DNI o passaport en vigor del sol·licitant,
els menors d’edat hauran d’acompanyar, a més, fotocopia del DNI del seu tutor legal que signa
la sol·licitud. En el cas dels menors que no disposin del DNI, s'acompanyarà fotocòpia de
certificació de naixement de l'esportista o llibre de família. Els esportistes estrangers, hauran
d’aportar fotocòpia del seu passaport. Si fossin residents a Espanya, acompanyaran, també,
l’oportú permís de residència.
- Imprès oficial de protecció de dades degudament complimentat, en el cas dels menors signat
pel tutor legal que signa la sol·licitud de llicència.
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/9400/Cl%C3%A0usula%20General%20Protecci
%C3%B3%20de%20Dades/pdf
- Els tècnics i tècniques, 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, certificat del Registre Oficial de
Professionals de l’Esport (ROPEC) o núm. del COPLEF.
4. La vigència de les llicencies d’aquesta temporada esportiva finalitzarà el 30 de setembre de
2020
5. Pagament. Una vegada gravat el formulari s’haurà de fer per transferència bancaria
especificant el club i el nom i cognom de l’esportista, al següent compte bancari de la FCN
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
6. El preu de llicència anual
o menors de 16 anys ( nascuts l’any 2005 i posteriors): 46,10 €.
o majors de 16 anys (nascuts l’any 2004 i anteriors): 50,15 € .
7. Una vegada que rebem per correu a direccioadm@natacio.cat el justificant de la transferència
bancària es procedirà a validar la llicència.

