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NORMATIVA LLICÈNCIES TEMPORADA 2019 - 2020
Tenint present que el proper dia 1 d’octubre de 2019, entrarà en vigor, la
temporada 2019-2020; la Federació Catalana d'Esports per a Cecs i
Deficients Visuals (FCECS), ha renovat amb la companyia asseguradora
MUTUACAT una pòlissa relativa a l'assegurança d'accidents esportius
obligatori que exigeix l'article 59.2 de la Llei de l'Esport, Articles 151 del
Decret Llei 58/2010 de la Llei de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i
amb el que estableix l'article 11 dels estatuts de la Federació Catalana
d'Esports per a Cecs i Deficients Visuals i que s’ha acordat per unanimitat a
la reunió de Junta Directiva d’aquesta Federació.
L’assegurança federativa, no és una mútua privada de servei mèdic, ni de
servei d’urgències. Tot plegat i a la fi d’evitar abusos que comporten
perjudicis per tothom, es demana una utilització racional de la mateixa.
Pel que s'informa del següent:

CONSIDERACIONS GENERALS
1. Tots els esportistes, entrenadors, guies (d'atletisme, esquí...) i porters de
futbol sala, han de tenir la llicència federativa en vigor, essent
l’encarregada aquesta Federació de la seva tramitació, segons el protocol
establert, a través de l'aplicació Sistema de Gestió de llicències de la FEDC
i segons la normativa vigent per aquesta temporada.
En el cas dels tècnics, la presentació del certificat mèdic serà voluntari,
donant per suposat que en el cas de no presentar-lo no podran participar en
cap competició. En el cas que vulgui fer les funcions de guia/porter, haurà
de portar el certificat.
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2. Tots els esportistes que tinguin una discapacitat reconeguda igual o
major al 65% hauran de portar fotocòpia de la seva targeta daurada. A més,
obligatòriament, s’ha de sol·licitar amb l’opció d’acompanyant.
Per contra, quan l’esportista no arribi a aquest percentatge de discapacitat,
ens haurà de portar còpia del seu certificat de minusvàlua per poder
tramitar la seva llicència.
És obligatori que la targeta daurada tingui una validesa efectiva per tota la
temporada 2019-2020 (un any a partir del lliurament de la documentació).
Així garantirem els desplaçaments de tots els federats durant el transcurs de
la mateixa. D’aquesta manera s’evitaran possibles incidències que poden
sorgir, amb la seva caducitat. No s’acceptarà cap llicència sense aquest
requisit.
3. És imprescindible, portar una fotocòpia del Carnet d’Afiliat ONCE,
actualitzat, per a la tramitació de la llicència.
4. És indispensable portar una fotocopia del DNI en vigor, per poder
tramitar la llicència.
5. Tots els federats, al complimentar la fitxa federativa; s’han d'assegurar
de la correcta comunicació i complementació de dades personals, i serà
requisit indispensable que la signin. És obligatori també una adreça de
correu electrònic per possibles comunicacions que s’enviïn des de la
FCECS.
També serà condició indispensable pels esportistes d’Alt Nivell i els seus
tècnics, que facin constar el número de passaport i talla de roba esportiva.
6. A més de la sol·licitud de la llicència federativa, per a una nova alta o
renovació, s’haurà de presentar la documentació adjunta segons els
requisits que s'exposen a continuació:
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a)

Certificat Mèdic: S'entén per CERTIFICAT MÈDIC
D'APTITUD aquell que emet un facultatiu, i que després de
l'oportú reconeixement mèdic, en el seu text s'especifiqui que la
persona no presenta en el moment actual cap malaltia o
patologia que contraindiqui la pràctica d'activitat física regular
que realitzi.
És condició indispensable per obtenir la Llicència Esportiva
segons els articles 154.2 del Decret Llei 58/2010 de la Llei de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquest requeriment,
només serà pels esportistes, guies i porters. Aquest certificat ha
d’estar expedit en 2019.

b)

Especificitats per els tècnics:
- Còpia de la titulació esportiva i còpia del número del
Registre com a professional esportiu en el Consell Català
de l'Esport o Número de Col·legiat: Aquest requeriment,
només serà pels Monitors esportius, Entrenadors esportius,
Llicenciats INEF o altres, que treballin conjuntament amb la
Federació.
En el cas concret d'Escacs s'exigirà tenir categoria d'ELO
internacional com a jugador superior a 1900, o una
experiència mínima de dos anys com a entrenador en centres
ONCE.
- Abusos sexuals: Serà obligatori presentar el certificat
favorable d’abusos sexuals per poder tramitar la llicencia
federativa.
- Certificat de titularitat bancària: Tots aquells tècnics que
percebin alguna quantitat econòmica per part de la FCECS,
hauran de portar un certificat de titularitat bancària, que el
pot demanar a la seva oficina.
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7. Per a la temporada 19/20 la quota federativa de la FCECS tindrà un cost
excepcional de 40€ (dels quals 25€ corresponen a l’assegurança esportiva i
15€ de la equipació esportiva). Aquesta quota dóna dret a la participació
en una única disciplina esportiva de la Federació.
Atès el caràcter poliesportiu de la FCECS, es fixa una quota
complementària
a
l'anterior
de
5€
per
cada
alta
en
qualsevol altra disciplina esportiva addicional. Aquestes quotes seran
assumides pels federats o els centres ONCE segons les següents
consideracions:
- Tots els esportistes assumiran personalment el cost de la seva
llicència federativa o quota complementària a un altra modalitat
esportiva.
- Els entrenadors, guies (d'atletisme, esquí) i porters de futbol sala,
s’hauran de posar en contacte directament amb els centres ONCE
o a la FCECS.
CLÀUSULA: Les llicències es poden renovar des del moment de la
recepció d’aquesta comunicació fins al 30 de novembre de 2018. A partir
d’aquesta data les renovacions tindran un cost de 15€ addicionals al cost
original del preu de la llicència per aquesta temporada.
Les noves llicències es poden tramitar en qualsevol moment.
8. L’ingrés de la quota Esportiva s’haurà de realitzar de la següent manera:
• Per transferència bancària al Banc de Santander:
ES47 0049 4732 45 2216020316, on s’especificarà el nom i
cognoms de l’esportista i s’indicarà “Llicència esportiva 18-19” al
concepte. S’haurà d’adjuntar amb la documentació requerida per a la
tramitació, còpia del comprovant bancari de pagament.
9. Qualsevol llicència federativa que no estigui correctament
complimentada, o a falta d’algun document requerit, serà retornada a
l’interessat i no es tramitarà.
10. No es podrà participar en competicions esportives ni entrenaments
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organitzats per centres ONCE, FEDC, FCECS o una altra Federació
Catalana amb Conveni, si prèviament l’esportista no compta amb la
llicència esportiva en vigor.
11. En el cas de noves llicències i per formalitzar els possibles pagaments
que es puguin derivar de competicions en els conceptes habituals, s’haurà
d’omplir la fitxa corresponent de dades, imprescindible per poder tramitar
el pagament. Aquest document es demanarà directament a la FCECS, en els
casos abans indicats o també si hi han variacions bancàries en els
esportistes que fan les renovacions de llicències per poder actualitzar la
base de dades de la FCECS.
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A AQUESTA NORMATIVA
La Federació, adjunta a aquesta normativa, els següents documents:
- Model de Fitxa federativa 2019-2020
- Model de Certificat Mèdic
- Cessió de drets de imatge

El que es comunica als efectes oportuns.
Barcelona, a 5 de setembre de 2019

Mª Dolors Luna Santana
Presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs

