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• 16 de desembre 2015

Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
SUBSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES 2016
INSCRIPCIONS A COMPETICIONS 2016

Distingides i distingits,
A partir del 21 de desembre estarà disponible a la intranet de www.gimcat.com el tràmit de
subscripció i renovació de llicències 2016; el pagament de les llicències s’ha de fer a través del mateix
servei de la intranet, essent necessària una targeta de crèdit o de dèbit.
IMPORTANT - les llicències tenen una carència de 5 dies, per aquest motiu no seran efectives fins passats 5
dies des de que estigui realitzat el pagament.
Quan es realitzi el pagament la llicència quedarà en estat "dies de carència" i als cinc dies passarà a l'estat
"tramitada", que serà quan aparegui el seu número corresponent.
Una llicència no serà efectiva fins que el seu estat no sigui tramitada i serà quan es podrà inscriure als/les
federats/des a les competicions.
S’adjunta la relació de preus per a 2016, queden pendents les quotes RFEG perquè encara no les hem
rebudes i que us traslladarem tant aviat estiguin disponibles.
Per subscriure i/o renovar les llicències caldrà que el Club estigui al corrent de pagament de les quotes
federatives; l’anualitat dels clubs per a 2016 és de 335-€, que s’ha de fer efectiva també a través de la intranet –
comandes/ altres conceptes.
Per a poder participar a qualsevol competició del calendari oficial de la Federació Catalana de
Gimnàstica (FCG), caldrà disposar de la corresponent llicència federativa de l’any 2016 i estar integrat en
un club federat, el qual tramitarà la llicència federativa. Al tramitar les llicències, les entitats federades
accepten el compromís conforme tenen els documents originals de les llicències degudament firmats i
segellats, i conforme compleixen els requisits que estableix la Llei de Protecció de Dades.
Recordeu que per tramitar una llicència, heu de disposar del document signat d'autorització pel federat/da i/o
pare/mare/tutor/a, en el cas de ser menor d'edat, que haurà d'estar a disposició de la Federació en cas de
requeriment.
•

Quan tramiteu la llicència haureu de clicar en la casella en la qual confirmareu que teniu el
document signat d'autorització per a la seva tramitació. Aquest document es de renovació anual.
Adjuntem model (disponible també a gimcat.com – Documentació – Documentació FCG).

Així també, en compliment de l’article 154 del Decret Legislatiu 58/2010 de 4 de maig, al tramitar renovació o
subscripció de llicències caldrà acceptar que es disposa de la declaració responsable de cada persona
degudament complimentada i firmada (adjuntem model).
Article 154.- Per acreditar una llicència esportiva l’entitat emissora haurà d’exigir de manera preceptiva a la
persona practicant de l’activitat física, la signatura d’una declaració responsable sobre el seu estat de salut
i de condició física. Aquesta declaració responsable haurà de tenir forma de qüestionari.”
IMPORTANT - s’adjunten model de declaració responsable a complimentar per cada persona que tramiti una
llicència, així com relació de dades que necessitareu per al tràmit de subscripció /renovació, documents que
també estan disponibles a www.gimcat.com – Documentació – Documents FCG
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La llicència federativa és vàlida per un any natural, és a dir, de gener a desembre 2016. L’assegurança
esportiva obligatòria vinculada a la llicència és efectiva des de 10 dies després del seu pagament fins
al 31 de desembre del mateix any.
Us recomanem que tots i totes els/les vostres esportistes subscriguin la llicència federativa quan més aviat
millor per gaudir dels seus beneficis.
La fitxa de les llicències 2016 manté la possibilitat de fer constar el número del CatSalut o la referència
d’altre tipus d’assegurança mèdica que es disposi, com Muface o altres, informació que ha de constar en
totes les llicències que vulgueu renovar i en les de nova tramitació.
Per donar compliment a la Llei de les professions de l’Esport, les persones de l’estament de tècnic/a i
d’auxiliars de tècnic/a han de tenir subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, que
cal acreditar perquè la tramitació de la llicència 2016 sigui validada. Per a 2016 la Federació Catalana de
Gimnàstica posa com a opció la llicència amb la RC incorporada, o be si la persona té la RC contractada
apart, al subscriure la llicència sense RC caldrà adjuntar una còpia escanejada del document acreditatiu en
arxiu .pdf .
Amb l’entrada en vigor de la Llei Òmnibus el gener de 2013:
Llei Òmnibus de 10/2011 TITOL II: ÀMBIT CULTURAL I DE L’ESPORT
Legislació Modificada
Llei 3/2008 del 23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport.
“S’aclareix que no s’ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil quan l’exercici de les professions de
l’esport sigui exclusivament per compte d’altri”.
Els/les tècnics/ques que tinguin relació laboral amb el seu club/entitat (que estiguin donats/des d’alta a la
Seguretat Social) NO hauran de tramitar cap pòlissa de Responsabilitat Civil perquè resten coberts/es per la
del seu/va club/entitat, sempre que aquest/a la tingui actualitzada (rebut de pagament de l’any 2016); per
aquest motiu, per tramitar la llicència i amb la finalitat de no haver de demanar rebuts, pòlisses, etc., a l’hora
de tramitar la llicència caldrà complimentar el document que adjuntem (disponible també a gimcat.com –
Documentació – Documentació FCG), el qual una vegada complimentat, signat i segellat pel club, s’haurà
d’adjuntar a la fitxa de la llicència de www.gimcat.com, enviant l’original del document a les nostres oficines
(Pg. Olímpic, 17-19, 08038-Barcelona).
Les persones llicenciades o graduades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport col·legiades al COPLEFC
hauran d’acreditar que estan col·legiades i al dia de pagament de la quota que correspon adjuntant a la fitxa
de la llicència la copia del document corresponent en arxiu .pdf.
Per a les persones que no estiguin dintre de les possibilitats anteriors, us informem que a través
d’aquesta Federació enguany teniu la opció de subscriure la llicència amb la RC incorporada, mitjançant
una pòlissa de Markel subscrita amb UNIFEDESPORT, la corredoria d’assegurances de la UFEC; aquesta
llicència amb RC incorporada estarà com a opció dintre de la nostra intranet.
Al tramitar noves llicències de jutges/ses, tècnic/ca, auxiliar de tècnic/a, llicenciats/des o graduats/des
INEF, coreògrafs, fisioterapeutes, psicòlegs, i metges/ses, caldrà incorporar a la fitxa còpia escanejada de la
titulació corresponent, i la llicència quedarà pendent de comprovació i validació per part de la Federació
abans de poder pagar-la i ser efectiva.
El termini de comprovació i validació serà de 5 dies, i la persona interessada podrà consultar-ho a la fitxa per
pagar la llicència, si correspon; per qualsevol dubte o incidència es podrà consultar a jcantero@gimcat.com.
Quan es tracti de renovació de llicències aquesta informació ja estarà incorporada a la fitxa, no obstant us
recomanem que comproveu que totes les dades són correctes.
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Canvi de Club dintre del mateix any.
En el cas que una persona amb llicència per una entitat vulgui canviar de club durant el mateix any, l’entitat
d’origen haurà de comunicar la baixa a la Federació Catalana de Gimnàstica per poder alliberar la llicència
corresponent, i una vegada fet aquest tràmit, el nou club d’adscripció haurà de tramitar una nova llicència. Quan
s’hagi donat de baixa una persona, aquesta no estarà coberta per cap tipus de servei de les llicències fins que
disposi d’una nova llicència.
PREUS RFEG.
A dia d’avui encara no disposem dels preus RFEG, per aquest motiu resta pendent aquesta gestió. Per a
les llicències homologades RFEG caldrà que el Club, prèviament, renovi la seva inscripció a la Federació
Estatal per l’any 2016, vinculant un tècnic/a de tercer nivell, i que enviï l’original firmat de l’annex 1 RFEG
per cada persona que tramiti, a més d’adjuntar a la intranet aquest document escanejat. Si el Club no ha
realitzat la seva inscripció a la RFEG, haurà de tramitar-la a través de la FCG (sempre que tingui estatuts
registrats al Consell Català de l’Esport, targeta CIF, i vinculi un/a tècnic/a de tercer nivell).
FITXA DE DADES PER A LES LLICÈNCIES.
En les renovacions de llicències us recomanem que feu una revisió per si cal modificar la informació que
consta a la fitxa de les llicències dels/de les vostres federats/des. Tan per a la renovació com per a la
tramitació de noves llicències, seran obligatòries les dades següents per complimentar les fitxes de cada
persona que es vulgui federar a través de la intranet de www.gimcat.com (adjuntem document, disponible
també a gimcat.com – Documentació – Documentació FCG) :
FEDERACIÓ: FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
CLUB:
Enganxar
NOM DE LA PERSONA FEDERADA:
foto de
1er COGNOM DE LA PERSONA FEDERADA:
la persona
2on COGNOM DE LA PERSONA FEDERADA:
federada
SEXE (HOME/DONA):
DATA DE NAIXEMENT:
POBLACIÓ DE NAIXEMENT:
PAIS DE NAIXEMENT:
TIPUS DE DOCUMENT: DNI
Nº DE DOCUMENT:
TIPUS D’ASSEGURANÇA (TARJETA SANITÀRIA/PRIVADA (Si és privada, especificar companyia) :
ASSEGURANÇA (Nº de Catsalud o de la pòlissa de cobertura mèdica):
PARE/MARE/TUTOR/A (Obligatori complimentar en persones menors de 18 anys):
DOCUMENT PARE/MARE/TUTOR/A (Obligatori complimentar en persones menors de 18 anys):
DADES DE CONTACTE DE LA PERSONA FEDERADA
TIPUS VIA:
VIA:
NÚMERO:
PIS :
PORTA:
PROVÍNCIA:
POBLACIÓ:
TELÈFON1:
MÒBIL 1 o TELÈFON PRINCIPAL:
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC (Obligatori en persones majors de 18 anys) :
SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR/A

SIGNATURA INTERESSAT/DA

També caldrà adjuntar els següents arxius:
• Fotografia de la persona, mida carnet, en format .jpg i màxim 100kb.
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•

•

•

DNI escanejat, en format .pdf, obligatori a partir dels 14 anys; en el cas de menors, si encara no
tenen el DNI s’haurà de pujar còpia del llibre de família per la pàgina on surt el nen o nena; en el
cas d’estrangers comunitaris, còpia de la tarja comunitària o del passaport, i en el cas
d’estrangers no comunitaris còpia del passaport i/o NIE.
Per a tècnic/a, auxiliar de tècnic/a, o coreògraf/a: copia escanejada de la titulació oficial, copia
escanejada del document amb el número de registre al CCE, i si no es subscriu la llicència amb
RC incorporada, acreditació de que es disposa d’una RC.
Per a fisioterapeuta, metge/sa, preparador/a físic, psicòleg, o directiu/va: copia escanejada de la
titulació oficial o acreditació del càrrec.

FEM GIMNÀSTICA SEGURA – Declaració Responsable per a l’exercici de l’activitat esportiva.
Desprès de les darreres notificacions de la UFEC i de la UNITAT DE MEDICINA DE CONSELL CATALÀ DE
L’ESPORT sobre les revisions mèdiques us traslladem quin serà el protocol a seguir:
•

Segons el DECRET LEGISTLATIU 58/2010 de 4 de maig en el ARTICLE 154 diu: “Per acreditar una
llicència esportiva l’entitat emissora haurà d’exigir de manera preceptiva a la persona practicant de
l’activitat física, la signatura d’una declaració responsable sobre el seu estat de salut i de condició física.
Aquesta declaració responsable haurà de tenir forma de qüestionari”. Això es deu al consens per a la
prevenció de la mort sobtada cardíaca en els/les esportistes. Per tal raó els clubs hauran de tenir en el
seu poder abans de començar l’activitat física el qüestionari omplert i signat per cada esportista
i/o pare/mare/tutor/a. En el cas de que alguna de les respostes sigui positiva caldrà que el/l’esportista
passi una revisió medica i que el metge certifiqui que està en condicions per a la pràctica esportiva.
Sempre que es doni aquest cas s’haurà d’enviar una còpia del qüestionari a la Federació adjuntant el
certificat mèdic conforme que, malgrat tenir una resposta positiva, pot seguir practicant esport.

•

Quan tramiteu la llicència haureu de clicar en la casella en la qual confirmareu que teniu la
declaració signada. Aquest qüestionari es de renovació anual. Adjuntem el qüestionari (disponible
també a gimcat.com – Documentació – Documentació FCG).

•

REVISSIONS MÈDIQUES.- la Federació Catalana de Gimnàstica recomana que qualsevol esportista que
practiqui a partir de cinc hores setmanals d’esport hauria de fer-se la revisió mèdica amb prova d’esforç;
la resta de persones practicants hauran de tenir com a mínim un certificat del seu/va pediatra o metge de
capçalera que faci constar que aquella persona és apta per a la pràctica esportiva.

INSCRIPCIONS A COMPETICIONS.
La inscripció a les competicions de la Federació Catalana de Gimnàstica s’ha de realitzar a través de
la Intranet de www.gimcat.com, accedint al serveis dels clubs federats mitjançant el vostre nom d’usuari i
la paraula de pas que ja disposeu. Prèviament a la realització de les inscripcions s’ha de tramitar la
llicència 2016 dels/de les vostres esportistes i tècnics/ques. Recordeu que fins que l'estat d'una
llicència no sigui "tramitada" no podreu realitzar les inscripcions del/la federat/da a les competicions.
Les inscripcions s’han de realitzar dintre del termini establert, que podeu consultar a través del sistema
intranet de www.gimcat.com, - Inscripcions – especialitat (GAM, GAF, GR, TRA, AER, EST); encara que la
seu de la competició estigui “per designar”, cal complir el termini d’inscripció.
Sanció per inscripcions a competicions després de la finalització del termini d’inscripció (si finalitza en
divendres serà fins al dimecres següent, si finalitza entre setmana seran els 3 dies següents) 25-€ per
gimnasta/conjunt/parella/trio/grup (és per actuació, no per gimnasta), que se sumen a la quota d’inscripció.
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Una vegada finalitzat aquest segon termini, en cas de que un club o entitat volgués inscriure gimnastes
podria fer-ho durant els dos dies següents (dijous i divendres), abonant la quota d’inscripció per
gimnasta/conjunt/parella/trio/grup
+
la
sanció
de
25-€
per
fora
de
termini
per
gimnasta/conjunt/parella/trio/grup + una sanció al club de 120-€. Esgotada aquesta última via, no es
podrà tramitar cap inscripció més.
Per participar a les competicions que organitza la Federació Catalana de Gimnàstica és imprescindible:
•
ser una entitat federada.
•
estar al corrent de pagament de la quota federativa del club.
•
que els/les gimnastes i tècnics/ques disposin de la llicència en vigor, en aquest cas la de 2016.
Les llicències i les inscripcions només es poden realitzar a través del servei de la intranet de
www.gimcat.com
El pagament dels tràmits s’ha de fer a través del servei de la intranet, essent
necessària una targeta de crèdit o de dèbit.
US RECORDEM que totes les comunicacions d’aquesta Federació Catalana de Gimnàstica us són
enviades única i exclusivament al mail que teniu atorgat dintre del sistema ...@gimcat.com, del qual vam
informar del nom i paraula de pas per a cada entitat en la comunicació enviada amb el nom i clau d’accés a la
intranet de www.gimcat.com (Circular 5/13 de 26-09-2013)
COMPROVEU també que les dades de la vostra entitat que consten a la fitxa de la intranet estiguin al dia,
relació de persones membre de la Junta Directiva, adreça, telèfon de contacte, etc. (Circular 6/13 de 6-11-2013)
CONTACTE AMB FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
Horari d’atenció telefònica al 93.426.94.78, de dilluns a divendres de 12 a 14h i de 17 a 20h
Correus electrònics:
jcantero@gimcat.com
Temes de Competicions (extensió 3), .......
Temes d’Escola (extensió 5).......................
escola@gimcat.com
ogil@gimcat.com
Servei Informàtic i Web, (extensió 7) .........
General i Clubs (extensió 1), ......................
federacio@gimcat.com
Temes de Comptabilitat (extensió 6), …….
etudela@gimcat.com
Gerència (extensió 4), ................................
jbosch@gimcat.com
Si per alguna gestió us heu de desplaçar a les nostres oficines, cal que us acreditem al servei de seguretat de
l’entrada, per aquest motiu heu de comunicar el nom i número de DNI de la persona al mail
jcantero@gimcat.com, amb una antelació mínima de 24 hores.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
ADMINISTRACIO
Documents adjunts:
•
Llista de preus FCG 2016
•
Qüestionari de declaració responsable
•
Certificat de RC per a tècnics/ques contractats per una entitat federada
•
Fitxa de dades per a les llicències
•
Model d'autorització del/la federat/da i/o pare/mare/tutor/a, en el cas dels menors d'edat, per la
tramitació de la seva llicència.
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