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NORMATIVA LLICÈNCIA TEMPORADA 2020-2021
Tenint present que el pròxim 1 d’octubre de 2020 entrarà en vigor la temporada 20202021, la Federació Catalana d'Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS) ha renovat
amb la companyia asseguradora MUTUACAT la pòlissa relativa a l'assegurança
d'accidents esportius obligatòria 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.
Recordem que l’assegurança federativa no és una mútua privada de servei mèdic sinó que
la seva finalitat és cobrir qualsevol accident esportiu produït durant entrenaments o
competicions oficials. És per això que demanem responsabilitat i un bon ús de la mateixa.

CONSIDERACIONS GENERALS
1. Tots els i les esportistes, entrenadors/es, guies (d'atletisme, esquí...) i porters/es de
futbol sala, han de tenir la llicència federativa en vigor. Aquesta llicència serà tramitada
per la mateixa Federació segons el protocol establert i la normativa vigent per aquesta
temporada que contempla la FEDC.
2. A l’hora de complimentar la fitxa federativa; els i les esportistes s’han d’assegurar de
la correcta complementació de totes les dades personals i la seva signatura. És obligatori
també una adreça activa de correu electrònic per possibles comunicacions que s’enviïn
des de la FCECS.
3. També serà condició indispensable pels esportistes internacionals que facin constar el
número de passaport i talla de roba esportiva. En el cas d’esportistes, porters/es o guies
que hagin estat designats com a DAN per al Consell Superior d’Esports, hauran de
comunicar-ho en el moment de tramitar la llicència, acompanyant una còpia de la
resolució i indicant data d’inici i fi dels beneficis (Real Decret 971/2007, de 13 de juliol.
Resulta essencial disposar d’aquestes dades a l’objecte de què puguin gaudir dels
beneficis legalment previstos.
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4. A més de la sol·licitud de la llicència federativa, tant si és per a una nova alta
d’esportista o renovació, s’haurà de presentar la documentació adjunta segons els punts
que s'exposen a continuació:
4.1. És imprescindible portar una fotocòpia del Carnet d’Afiliat ONCE actualitzat.
4.2. És indispensable també portar una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
4.3. Certificat Mèdic expedit durant el 2020. 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 impossibiliti la pràctica d'activitat
física regular que vulgui realitzar.
Aquest certificat és una 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 serà pels esportistes, guies i
porters/es a excepció d’aquells que sol·licitin exclusivament la modalitat d’escacs
o tècnics/es. En el cas dels tècnics/es la presentació del certificat mèdic serà
voluntària. Aleshores, si durant les competicions oficials es preveu prendre
funcions de guies o porters (per exemple), el certificat mèdic s’haurà d’aportar
obligatòriament.
4.4 Fotocòpia de la targeta daurada en vigor. A més, obligatòriament, s’ha de
sol·licitar amb l’opció d’acompanyant. *És obligatori que la targeta daurada
tingui una validesa efectiva per tota la temporada 2020-2021 (un any a partir
del lliurament de la documentació). Així podem garantir els desplaçaments de
tots i totes les federades durant el transcurs de la temporada. D’aquesta manera
s’evitaran possibles incidències que poden sorgir a causa de la seva expiració. No
s’acceptarà cap llicència que no compleixi aquest requisit.
Tanmateix, com a excepció a l’anterior requisit, les persones federades menors de
14 anys no estan obligades a disposar de la targeta daurada i per tant, poden
renovar o sol·licitar la llicència igualment.

C/ Sepúlveda 1, 5º planta (08015 BARCELONA)
NIF: G-62225529
WEB: www.fcecs.cat
Facebook: Federació Catalana d’Esports per Cecs
Twitter: @fcecscat

@: gerencia@fcecs.cat

Tel: 932 381 042

4.5. És obligatori complimentar i signar degudament el document de Cessió de
Drets d’Imatge, que trobareu adjunt a la fitxa federativa, així com la Informació
sobre el tractament de les dades personals.

5. Documents específics pels i les guies:
5.1 Abusos sexuals: Serà obligatori presentar el certificat favorable d’abusos
sexuals per poder tramitar la llicència federativa en el cas que la seva activitat
requereixi mantenir una relació habitual amb menors d’edat.
6. Documents específics per les i els tècnics:
6.1 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/es esportius, Entrenadors/es,
Llicenciats/des 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/a superior a 1900, o una experiència mínima de dos anys com a
entrenador/a en centres ONCE.
6.2 Abusos sexuals: Serà obligatori presentar el certificat favorable d’abusos
sexuals per poder tramitar la llicència federativa.
6.3 Certificat de titularitat bancària: Tots aquells tècnics o tècniques que percebin
alguna quantitat econòmica per part de la FCECS, hauran de portar un certificat
de titularitat bancària.
7. Per a la temporada 20/21 la quota federativa de la FCECS tindrà un cost de 30€. Per
aquells esportistes que es federin per primera vegada, hauran d’assumir de manera
excepcional, part del cost del xandall oficial de la FCECS. Aquest té un cost de 15€,
assumint la FCECs la part restant.
Aquesta quota permet federar-se en una única disciplina esportiva. Atès al caràcter
multiesportiu de la FCECS, es fixa una quota complementària a l'anterior de 5€ per cada
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alta en qualsevol altra disciplina esportiva addicional. Aquestes quotes seran assumides
pels federats o els centres ONCE segons les següents consideracions:
- Tots els i les esportistes assumiran personalment el cost de la seva llicència
federativa o quota complementària a una altra modalitat esportiva.
- Els entrenadors/es, guies (d'atletisme, esquí) i porters/es de futbol sala,
s’hauran de posar en contacte directament amb els centres ONCE o a la
FCECS.
IMPORTANT: Les llicències es poden renovar des del moment de la recepció d’aquesta
comunicació fins al 30 de novembre de 2020. A partir d’aquesta data les renovacions
tindran un cost addicional de 15€ sobre el 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:

IBAN: ES47 0049 4732 45 2216020316. En la transferència, s’haurà d’especificar
el nom i cognoms de l’esportista, indicant com a concepte “Llicència esportiva
20-21”. S’haurà d’adjuntar, juntament 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/da i no es tramitarà.
10. No es podrà participar en competicions esportives ni entrenaments 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 econòmiques, imprescindible per poder tramitar els possibles pagaments que
puguin sorgir. Aquest document es demanarà directament a la FCECS, en els casos abans
indicats o també si hi ha variacions bancàries en els esportistes que fan les renovacions
de llicències per poder actualitzar la base de dades de la FCECS.
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Tanmateix, aquest document no és obligatori però recomanem la seva complementarietat,
ja que facilita les gestions o pagaments als esportistes, porters/es o guies per part de la
FEDC.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A AQUESTA NORMATIVA
S’adjunta a aquesta normativa els següents documents:
-

Model de Fitxa federativa 2020-2021
Model de Certificat Mèdic
Cessió de drets d’imatge
Informació sobre el tractament de dades personals
Comunicació de dades econòmiques

El que es comunica als efectes oportuns, a Barcelona, 20 de juliol de 2020.

Mª Dolors Luna Santana
Presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs
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ANNEX 1

PROTOCOL D’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT ESPORTIU
DE LA FCECS
Mitjançant la tramitació de la llicència federativa 2020-2021, es farà entrega d’una
motxilla esportiva oficial de la FCECS tant a les noves sol·licituds com a les renovacions.
En el cas dels xandalls esportius, es farà entrega d’un equipament esportiu complet
(jaqueta, pantaló, samarreta) per temporada. Els i les noves sol·licitants hauran d’abonar
un cost de 15€ per a la seva obtenció.
L’equipament federatiu s’ha de portar obligatòriament en aquelles competicions
organitzades per la FCECS o FEDC. També en aquelles competicions en les quals s’actuï
en representació de l’ONCE CATALUNYA o la FCECS.
Excepcions:
- La FCECS assumirà la totalitat del cost de l’equipament esportiu corresponent als
entrenadors/es.
- L’ONCE Catalunya o CRE ONCE Barcelona assumirà la totalitat del cost del
xandall i samarreta dels guies i porters/es. Aquells que no participin en
competicions organitzades per la FCECS o FEDC, hauran d’assumir el cost
íntegre de l’equipament.

Aquells esportistes, guies i entrenadors/es que sol·licitin un nou equipament esportiu,
sigui per trencament, pèrdua o per obtenir una segona edició, el cost serà assumit
íntegrament segons la taula de preus que s’especifica a continuació:
Motxilla

20€

Xandall

40€

Samarreta

10€
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Fotografia de la motxilla oficial de la FCECS, temporada 2020/2021:

