Normativa Llicències federatives
Les llicències tindran una vigència mínima d’una temporada esportiva en el període comprés entre l'1
d'octubre del primer any i fins el 30 de setembre del segon any.
Per donar compliment al que estableix el Decret 58/2010, els i les esportistes que estiguin sota la disciplina
d’un club, tant per entrenaments com per a competicions, cal que tinguin la preceptiva llicència federativa
que dóna cobertura als accidents esportius. Així mateix i d’acord amb la reglamentació vigent, els i les
esportistes que participin en competicions oficials de la FCN hauran de tenir vigent la llicència federativa
corresponent per a tantes disciplines esportives practiquin.
Els clubs, per a participar en competicions oficials, hauran de disposar d’un tècnic degudament inscrit en el
ROPEC i tenir tramitada la corresponent llicència federativa. També caldrà tramitar la llicència per a tot
aquell personal (delegats o delegades de camp i d’equip, sanitari, auxiliar) que hagi d'intervenir en les
competicions oficials.
Modalitats de llicències per activitat
MODALITAT

Esportistes

Esportistes Màsters
Àrbitres
Directius / directives
Tècnic / tècniques

ACTIVITAT
nedadors i nedadores
waterpolistes
saltadors i saltadores
nedadors i nedadores d’artística
nedadors i nedadores
nedadors i nedadores d’artística, waterpolistes
Jutges, Àrbitres, Oficials i Auxiliars
totes les disciplines
totes les disciplines

TIPUS
anual. temporal natació
anual
anual
anual
anual. temporal de travessies.

anual
anual
anual
anual

MODALITAT
COMPATIBILITATS
Esportista
Tècnic/a
Delegat/da
Àrbitre
Tècnic/tècnica
Delegat/da
Esportista Màster
Esportista
Delegat/delegada
Tècnic/a
Esportista Màster
Esportista
Esportista natació (1)
Esportista Màster
Tècnic/a
Delegat/da
Àrbitre
Tècnic/a
Esportista Màster
Esportista
• El personal mèdic, sanitari i auxiliar hauran de subscriure llicència de delegat/delegada

Àrbitre
Àrbitre
Àrbitre
Delegat/da

Compatibilitats de llicències
(1) La llicència de màster serà compatible amb la d’esportista de natació, sense ser necessàriament pel mateix
club. En aquest cas un/a esportista màster amb llicència en vigor podrà tramitar una nova llicència d’esportista
de natació, però un/a esportista de natació amb llicència en vigor no podrà tramitar la llicència d’esportista
màster.
Les esmentades compatibilitats impliquen, necessàriament, la subscripció de tantes llicències com siguin
necessàries per a les activitats i actuacions que comporten cadascuna d’elles.
Els esportistes fins a 16 anys i els esportistes màsters, en cas de subscriure llicència per més d’una disciplina
esportiva, només hauran d’abonar el preu de la primera.

LLICÈNCIES ANUALS
HABILITACIÓ.- Habilita per participar en totes aquelles competicions del calendari oficial de la FCN, és l’única
llicència que habilita per participar en Campionats, Copes i lligues de Catalunya.
VIGÈNCIA.- temporada esportiva
IMPORT.- Les quotes de les LLICÈNCIES ANUALS seran les aprovada per l’Assemblea General
Menors de 16 anys....... 50.71 €
Majors de 16 anys.........55.17 €
PAGAMENT:
Rebut per domiciliació bancària:
• Pagament quinzenal, la FCN facturarà i girarà el rebut bancari segons el següent quadre:

•

Llicències tramitades

Data del gir bancari

Entre l’1 i el 15 de setembre

20 de setembre

Entre el 16 i el 30 de setembre

5 d’octubre

Entre l’1 i el 15 d’octubre

20 d’octubre

Entre el 16 i el 31 d’octubre

7 de novembre

Entre l’1 i el 15 de novembre

21 de novembre

Entre el 16 i el 30 de novembre

5 de desembre

Entre l’1 i el 15 de desembre

20 de desembre

Entre el 16 i el 31 de desembre

4 de gener

Pagament aplaçat, els clubs podran tramitar la totalitat de les seves llicències abans del 15 d’octubre i
pagar-les en tres terminis. Per acollir-se a aquesta modalitat caldrà que el Club faci arribar la seva petició
per escrit.
Llicències tramitades

Data del gir bancari

Entre l’1 de setembre i el 15 d’octubre

20 d’octubre, 19 de novembre i 20 de desembre

A partir de l’1 de gener les llicències tramitades s’inclouran en la facturació mensual de cada club i el seu
cobrament es farà per la domiciliació bancària habitual.

LLICÈNCIES TEMPORALS
TIPUS: hi ha dos tipus de llicències temporals
• NATACIÓ D’ESTIU,
VIGÈNCIA: Des de l’1 de juny i fins el 30 de setembre de la temporada en curs.
HABILITACIÓ: habilita els ESPORTISTES DE NATACIÓ (nedadors i nedadores) menors de 16 anys, per
participar en totes aquelles competicions del calendari oficial de clubs de la FCN, EN EL PERÍODE DE LA SEVA
VIGÈNCIA.
AQUESTA LLICÈNCIA NO ÉS VÀLIDA PER A PARTICIPAR EN CAMPIONATS, COPES I LLIGUES DE NATACIÓ DE
CATALUNYA, COMPETICIONS D’ESPORTISTES MÀSTER, PROVES D’AIGÜES OBERTES NI TRAVESSIES
IMPORT.- Les quotes de les LLICÈNCIES TEMPORALS seran les aprovades per l’Assemblea General.... 16,83 €
PAGAMENT:
Rebut per domiciliació bancària en la facturació mensual de cada club.
Ingrés o transferència bancària al compte bancari de la FCN.

• TRAVESSIES,
VIGÈNCIA: Des de l’1 de maig i fins el 30 de setembre de la temporada en curs
HABILITACIÓ: habilita EN LA CATEGORIA D’ESPORTISTES MÀSTER (majors de 18 anys) per a participar en
totes les travessies del calendari oficial de la FCN, EN EL PERÍODE DE LA SEVA VIGÈNCIA.
AQUESTA LLICÈNCIA NO ÉS VÀLIDA PER A PARTICIPAR EN CAMPIONATS DE CATALUNYA, COPA CATALANA
DE FONS, NI PER A LA PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIES. TAMPOC ÉS VÀLIDA PER A
PARTICIPAR EN COMPETICIONS DE NATACIÓ.
IMPORT.- Les quotes de les LLICÈNCIES TEMPORALS seran les aprovades per l’Assemblea General.... 26,73€
PAGAMENT:
Rebut per domiciliació bancària en la facturació mensual de cada club.
Ingrés o transferència bancària al compte bancari de la FCN.

TRAMITACIÓ.
Les persones interessades hauran d’omplir els formularis de sol·licitud en format digital.
Per iniciar el procés de sol·licitud una vegada obrin el formulari de sol·licitud caldrà que validin el seu correu
electrònic.
Complimentats correctament els formularis rebran un correu electrònic adjuntant un arxiu PDF amb la
sol·licitud signada, que hauran de fer arribar al seu club per formalitzar, si s’escau, la tramitació de la llicència
federativa.
Aquest document el trobareu en la nostra pàgina web
• La tramitació de les llicències s’efectuarà mitjançant el PORTAL LEVERADE.
Haureu de tramitar les llicències, seguint el manual que trobareu en el següent enllaç:
Per donar d’alta les llicències, caldrà complimentar el formulari corresponent a cadascuna al portal LEVERADE.
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 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.
• Document acreditatiu de la personalitat:
o Fotocòpia del DNI o passaport en vigor del sol·licitant, els menors d’edat hauran d’acompanyar, a
més, fotocòpia del DNI del seu tutor legal que signa la sol·licitud.
o En el cas dels menors que no disposin del DNI, s'acompanyarà fotocòpia de certificació de
naixement de l'esportista o llibre de família.
o Els esportistes estrangers, hauran d’aportar fotocòpia del seu passaport. Si fossin residents a
Espanya, acompanyaran, també, l’oportú permís de residència.
• 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.
• Els i les waterpolistes estrangers/res, si procedeixen de federacions nacionals europees hauran de
presentar l’autorització de la federació nacional a la que pertanyien en la temporada anterior com a
esportistes en actiu i hauran de disposar del trànsfer de la L.E.N.

-

Canvis de clubs, en finalitzar el període de la seva vigència, tot esportista tindrà la llibertat per a
subscriure nova llicència federativa per qualsevol club.
- El club de destí ho ha de sol·licitar per la pestanya de traspassos, com a canvi de club.
- Una vegada acceptada per la FCN des de la pestanya de traspassos cal seguir l’opció de sol·licitar la
llicència adjuntant la documentació habitual.
- Si el canvi de club genera quota de promoció, quedarà exempt de la mateixa, si s’adjunta la carta
de no renovació del seu club d’origen o el conveni de la quota de promoció entre ambdós clubs.
Cessions.
Primera gestió: El club cedent ha d’haver tramitat la llicència de l’esportista.
Segona gestió: Una vegada tramitada la llicència pel club cedent (i mai abans), el club cessionari ha de
sol·licitar la llicència per la pestanya de traspassos.

VALIDACIÓ.
•

Les llicències seran validades d’acord amb el procediment següent:
- Que els clubs hagin donat d’alta correctament les llicències adjuntat i complimentant correctament la
documentació requerida en el formulari del PORTAL LEVERADE.
- La validació d’una llicència no serà definitiva fins que el club sol·licitant no hagi fet efectiu el seu
import.

• Les llicències seran rebutjades i romandran pendents de validació quan:
- No s’hagi realitzat el pagament o retornat el rebut bancari de la FCN.
- Manqui adjuntar algun document.
- Els documents no siguin els oficials per a la temporada en curs.
- Algun document no correspongui al sol·licitant de la llicència.
En aquests casos el club rebrà un correu electrònic per tal de que es regularitzi la incidència.
Quan s’hagi corregit la incidència es procedirà a la seva validació.

NORMATIVA ECONÒMICA.Els imports de les quotes federatives tindran vigència en el període de la temporada esportiva (entre l’1
d’octubre de l’any actual i el 30 de setembre de l’any vinent).
No es tramitarà cap llicència als clubs que tinguin deutes pendents amb la FCN.
Quan es creï o renovi una llicència al portal, aquesta romandrà bloquejada a favor del club i es generarà la quota
corresponent.
•
-

Les llicències seran esborrades del sistema i la quota generada quedarà anul·lada, quan:
Les llicències de majors de 16 anys es presentin amb el formulari de menors de 16 anys.
Les llicències de menors de 16 anys es presentin amb el formulari de majors de 16 anys.
A una mateixa persona se li creïn vàries llicències amb perfils ID duplicats.
Si es tramita de nou la llicència es generarà la seva quota

•
-

Es mantindrà la quota generada i si es tramita de nou la llicència es generarà una nova quota, quan:
Si la incidència no ha estat corregida passats 10 dies naturals des de l’enviament de la primera
comunicació.
Si en més de tres ocasions no es rectifiquen correctament les incidències.
Si després de la seva validació no s’ha regularitzat el pagament passats 10 dies naturals de la data de
validació o del retorn del rebut bancari.

-

•
-

La quota de la llicència es compensarà i s’aplicarà la quota de servei de tramitació de llicències, quan:
Si un club sol·liciti donar de baixa una llicència en un termini de 10 dies naturals, des de que s’hagi
tramitat per un error administratiu.
A una mateixa persona se li hagin validat vàries llicències amb perfils ID duplicats.

