Amb la col.laboració de:

NORMATIVA LLICÈNCIES
TÌTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1
Com ve establert en l'art.15 dels Estatuts de la Federació Catalana de Gimnàstica de
conformitat a la normativa legal vigent, totes i tots els esportistes, tècnics i jutges
han de tenir obligatòriament la llicència federativa expedida per la Federació per
poder formar part de la mateixa.

Article 2
Les i els esportistes, tècnics i jutges, quan desenvolupin les seves funcions en las
instal·lacions esportives dependents de clubs o altres associacions afiliades o
adherides a la Federació Catalana de Gimnàstica, han de tenir la corresponent
llicència federativa.

Article 3
La Llicència expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica, és una llicència
esportiva que permet participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de
Catalunya, però aquestes llicències poder ser habilitades per la Federació
Espanyola, en acord amb la Federació Catalana, per poder participar en activitats o
competicions oficials d’àmbit estatal.

Article 4
Tots els clubs o entitats esportives membres afiliats, adherits i entitats usuàries a la
Federació Catalana de Gimnàstica hauran d'exigir la presentació de la corresponent
llicència en vigor a Catalunya a tota persona que vulgui utilitzar les instal·lacions
esportives que depenguin d’ells i per poder participar en competicions d'àmbit
federatiu.
De l’esmentada norma s’exclouran aquelles i aquells Gimnastes, Tècnics i Jutges
que estiguin adscrits a una altra Federació de l'Estat Espanyol i que participin en
una Competició dins de Catalunya, havent d’exigir en aquest cas que tinguin la
corresponent llicència homologada per la Federació Espanyola.
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Article 5
S'estableixen 6 tipus de Llicències segons l'Estament a que es pertanyi, ja sigui
com a Gimnasta, Tècnic/a, Jutge/ssa, Auxiliar de Tècnic/a, Cursetista i Altres.
Les Llicències de cada Estament han de ser homologades en les especialitats de
Gimnàstica Artística (Masculina o Femenina), Gimnàstica Rítmica, Trampolí,
Gimnàstica Aeròbica i Fitness, Gimnàstica Estètica de Grup, Acrobàtica i Gimnàstica
General.

Article 6
Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:
a) assegurança obligatòria.
b) quota corresponent a la Federació Catalana de Gimnàstica.
Les llicencies de la Federació Catalana de Gimnàstica que estiguin habilitades per a
la participació en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal hauran
d’incorporar la quota corresponent a la federació esportiva espanyola . Aquesta
llicència serà única , i incorporarà en el seu text l’anotació de l’habilitació per part
de la federació espanyola corresponent.

TÌTOL SEGON : AFILIACIONS

Article 7
Podran tenir llicència homologada com a Gimnastes, les/els esportistes que tinguin
la nacionalitat espanyola, o persones estrangeres comunitàries o no, que acreditin
la seva nacionalitat en el cas de les persones comunitàries, o la possessió del
permís de residència en vigor per a les no comunitàries.
La Federació Catalana de Gimnàstica, per poder expedir les llicències, de
conformitat a la Llei de Federacions, pot exigir com a requisit previ e imprescindible
que l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de
la modalitat o disciplina esportiva corresponent.
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Article 8
Podran tenir llicència homologada com a Tècnics/ques, aquelles persones que
acreditin la possessió del Títol de 2n o 3r nivell de l'especialitat en que s'adscriguin,
i les persones llicenciades o graduades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb
el mestratge en Gimnàstica, o be experiència demostrada de mínim tres anys
(habilitació FCG).
Totes elles hauran de lliurar còpia autèntica dels títols corresponents i el certificat
de la seva inscripció en el Registre de Professionals de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya (ROPEC), o estar col·legiat/da al COPLEFC.
També podran tenir aquest tipus de llicència aquells tècnics i tècniques en
possessió de titulació de nivell III expedida per la Real Federación Española de
Gimnasia, que hauran de lliurar còpia autèntica del títol corresponent.
Pel que fa a aquest estament per a les persones estrangeres, comunitàries o no,
s’haurà que estar a les Lleis i Convenis aplicables a cada cas.

Article 9
Podran tenir llicència com a Auxiliar de Tècnic/a, aquelles persones que acreditin la
possessió del Títol de tècnic superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
(AAFE), Mestres d’Educació Física (MEF), Certificats de 1r Nivell, Certificat de
Tècnic/a en Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural (CAFEM),
i els Llicenciats/des o Graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
sense mestratge en Gimnàstica o sense experiència demostrada de tres anys.
Totes elles hauran de lliurar còpia autèntica dels títols corresponents i el certificat
de la seva inscripció en el Registre de Professionals de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, o estar col·legiat/da al COPLEFC.

Article 10
Podran tenir llicència homologada com a Jutges/ses, aquelles persones que
acreditin la possessió del Títol corresponent en l’àmbit català.

Article 11
Podran tenir llicència com Altres, les persones que siguin directius, metges,
fisioterapeutes, coreògrafs, preparadors físics i psicòlegs.
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Totes elles, tindran que acreditar la corresponent titulació o càrrec.

Article 12
Es precisarà una llicència per a cada activitat que es desenvolupi, no podent-se
canviar d'un estament a un altre, i d'una especialitat a una altra.

Article 13
Una mateixa persona podrà formalitzar totes les llicències que desitgi, sempre que
compleixi amb els requisits exigits per cadascuna d’elles i que aboni les
corresponents quotes.

Article 14
Per formalitzar una Llicència com a Gimnasta és obligatòria la pertinença a un club,
entitat esportiva o entitat usuària que estigui inscrit a la Federació Catalana de
Gimnàstica, podent-ne fer com a independent solament en casos excepcionals.

Article 15
Un/a esportista amb llicència per una modalitat adscrit a un Club, podrà sol·licitar
l’expedició d’una altra llicència com a independent o en diferent Club, quan en el
primer no hi hagi la modalitat o modalitats esportives en què desitja inscriure’s.

Article 16
Les i els Jutges hauran de tramitar la llicència inexcusablement com a
independents.

Article 17
Les i els gimnastes, tècnics i jutges que es traslladin a l’estranger i desitgin
continuar la seva activitat esportiva, podran seguir afiliats a la Federació Catalana
de Gimnàstica.
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TÍTOL TERCER : VINCULACIÓ GIMNASTA - CLUB

Article 18
El propòsit d’aquest article és regular el vincle que s’estableix entre el club o entitat
federada i els/les seus/seves gimnastes mitjançant la seva estructura de captació
promoció i formació dintre de l’àmbit federat així com la captació d’altres gimnastes
que provenen d’altres clubs o entitats.

1. VINCLE D’ORIGEN
Tot/a gimnasta o els seus representants legals si és el cas quan sol·liciti la primera
llicència d'una modalitat amb la Federació durant 2 anys consecutius o més pel
mateix club o entitat federada o hagi participat en una competició de la Federació,
instaurarà un vincle de pertinència amb el club o entitat federada que s’anomenarà
“vincle d’origen”. El vincle d’origen certifica la captació del/de la gimnasta per part
de l’entitat captadora i es prorrogarà automàticament cada any fins al compliment
de la majoria d’edat del/de la gimnasta. Per als/les gimnastes sota la tutela de la
Federació dintre del programa de tecnificació i alt rendiment, conjuntament amb la
Secretaria General de l'Esport amb qualsevol tipus de beca, es prorrogarà fins que
el federat/da tingui 21 anys.
El vincle d'origen s'establirà independentment per cadascuna de les llicències
segons la seva modalitat.
Per tal de que sigui efectiu i existeixi aquest vincle d’origen entre el/la gimnasta i el
club o entitat federada, el/la gimnasta ha d’haver estat com a mínim amb possessió
de la seva primera llicència i la de l’any següent amb el mateix club o entitat o ha
d'haver participat en una competició.
2. EXCEPCIONALITATS
a) El vincle d'origen s'instaurarà a partir dels 10 anys del/la gimnasta. Si el/la
gimnasta es menor d'aquesta edat i ha participat en competicions oficials
d'àmbit estatal i/o internacionals, siguin aquestes últimes oficials o no, no
serà d'aplicació aquesta excepció i s'establirà el vincle d'origen amb el club.
b) Queden exempts del vincle d'origen tots/es aquells/es gimnastes que
participen en la categoria federada d'Edat Escolar de qualsevol modalitat o
disposin de llicència no competitiva, tot i que la possessió d'aquesta llicència
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servirà per al còmput en el moment que es transformi en llicència amb dret a
competició.
c) Queden exempts/es del vincle d'origen tots/es aquells/es gimnastes que
sol·licitin el canvi de club basat en un incompliment greu del club d'origen i
aquesta circumstància s'acreditarà davant de la Federació que resoldrà sobre
la suficiència dels motius al·legats i acreditats. El/la gimnasta que vulgui
sol·licitar l’exempció per aquest motiu, i en el cas de ser menor d’edat, els
seus pares, estarà obligat/a a fer la sol·licitud en el termini de 1 mes
comptat des de que sol·liciti la baixa del seu club d’origen.
Les excepcionalitats no son excloents entre si.
Es podrà realitzar la cessió temporal d'un/a gimnasta per fer equip o conjunt amb
els/les gimnastes d'un altre club. Un cop finalitzat el termini continuarà vinculada
automàticament amb el seu club d'origen i aquest mantindrà tots els seus drets de
vincle.
3. DISSOLUCIÓ DEL VINCLE
La dissolució de la vinculació es produirà per les següents situacions tipificades:
a) Per majoria d’edat del/de la gimnasta i als 21 anys en el cas de gimnastes
sota la tutela de la Federació dintre del programa de tecnificació i alt
rendiment.
b) Dissolució o baixa de la Federació del club o entitat depositària del vincle
d’origen o no tenir activitat federada.
c) Pèrdua de les condicions d’esportista federat en la temporada esportiva
anterior a la vigent.
d) Si es el cas, impossibilitat o renúncia per part del club o entitat propietària
del vincle d’origen de competir en la categoria federada corresponent a l’edat
natural del/de la gimnasta o en la immediatament superior.
e) Canvi de residència del/de la gimnasta (superior a 25 km. de la residència
originària), sempre que aquest canvi comporti al/a la gimnasta un
desplaçament sensiblement superior en kilòmetres al club o entitat que
ostenta el vincle d’origen respecta al nou club o entitat destinatària del/de la
gimnasta.
f) Canvi de municipi de la seu on el/la gimnasta realitza l'activitat en el club
d'origen, sempre que la distància al domicili de l'esportista sigui superior a la
del seu lloc d'entrenament habitual abans del canvi.
g) Mitjançant el pagament per part del club o entitat a on es traspassa el/la
gimnasta (anomenat “club destí”) de la quota corresponent dels drets de
captació per el vincle d’origen al club o entitat que els ostenti (anomenat
“club origen”), i de les despeses federatives de tramitació d’alta i baixa
segons els barems que s'estipulin, alliberant-se d’aquesta manera
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definitivament els drets de vincle d’origen sobre el/la gimnasta en la
modalitat a la que pertanyi la llicència.
Aquests drets de captació vincularan els traspassos dels/de les gimnastes
que es traspassin del mateix club origen al mateix club destí dintre de la
mateixa temporada que coincideix amb l’any natural.
4. TRAMITACIÓ
4.1. La tramitació de la llicència del/de la gimnasta amb el nou club o entitat
generà l’obligació a compensar al club o entitat depositària del vincle
d’origen, excepte en els casos previstos en les anteriors excepcions.
4.2. Serà potestat del club o entitat d'origen reclamar el cobrament de l'import
de compensació i haurà de fer-ho per escrit a la Federació mitjançant
l'imprès "Sol·licitud Vincle d'Origen" en el termini de 1 mes des de que se li
va comunicar la baixa del/la gimnasta de la seva entitat. Si en aquest
termini no exerceix el seu dret, s'entendrà que renuncia tàcitament a la
vinculació amb el/la gimnasta i el vincle quedarà dissolt.

TÍTOL QUART : VIGÈNCIA

Article 19
La temporada esportiva s’entendrà des de l´1 de gener al 31 de desembre de cada
any. La llicència tindrà validesa des de la seva formalització fins al 31 de desembre,
data en que perd tots els seus efectes, exceptuant el vincle d'origen.

TÍTOL CINQUÈ : TRAMITACIÓ
Article 20
Les Llicències es tramitaran via Internet exclusivament i a través de l'imprès que ve
establert en la pàgina Web de la Federació Catalana de Gimnàstica.
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Article 21
Les dades que es facin constar en l'imprès de la llicència hauran de ser certes,
podent sancionar-se en base al règim disciplinari, tota falsedat que es reflecteixi en
les mateixes.
La primera vegada que es formalitzi una llicència per l’estament de Gimnastes,
s’haurà d’acreditar documentalment la data de naixement.

Article 22
Al tramitar la llicència s’haurà de fer constar amb exactitud el núm. del DNI o NIE
del titular de la llicència i el de la persona que ostenti la Pàtria Potestat o Tutoria
(en els menors de edat), essent a càrrec del Club, del propi titular o de la persona
que ostenti la Pàtria Potestat o Tutoria del menor (en els supòsits d’independent),
tots els perjudicis que es puguin ocasionar arran d’una possible falsedat.
A partir dels 14 anys d’edat serà obligatori fer constar el DNI/NIE de la persona
titular de la llicència i una adreça electrònica de contacte.
Per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, quan es tingui coneixement d’una
falsedat en les dades d’una llicència, es procedirà a anul·lar-la sense dret a
devolució de la quota abonada.

Article 23
No es validarà cap Llicència per part de la Federació Catalana de Gimnàstica si
prèviament no s'ha acreditat l'ingrés de la corresponent quota de l'any.

TÍTOL SISÈ : DRETS I DEURES

Article 24
La possessió de la llicència de la Federació Catalana de Gimnàstica permetrà optar
a:
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1. Participar en activitats o competicions oficials d'àmbit català i estatal, a
excepció de les activitats o competicions organitzades per la Real Federación
Española de Gimnasia, on hauran d'estar homologades per aquesta.
2. Tenir la corresponent assegurança obligatòria esportiva des de la data de
tramitació de la llicència,
més el període de carència establert per
l'Asseguradora, fins al 31 de desembre.
3. Ser convocat/da per representar Catalunya en les diferents especialitats.
4. Ser convocat/da a concentracions i controls tècnics.
5. Percebre beques, ajudes o assignacions econòmiques de qualsevol mena.
6. Figurar en els censos electorals com a persona electora i/o elegible, sempre
que es compleixin els requisits exigits en el Reglament Electoral i els
Estatuts de la Federació Catalana de Gimnàstica.
7. Rebre informació i tots aquells beneficis que quedin regularment establerts.

Article 25
La possessió de la llicència de la Federació Catalana de Gimnàstica obliga a :
1. Complir amb els Estatuts i els Reglaments en vigor, i a sotmetre’s a
l’autoritat dels òrgans federatius, en relació a la matèria de la seva
competència, així com acatar els seus acords, sense perjudici del dret a
recórrer davant les instàncies federatives o administratives competents.
2. Quan la persona sigui convocada, assistir a concentracions, controls tècnics,
competicions, i viatjar amb la Selecció Catalana.
3. Sotmetre’s a controls de dopatge.

4. I totes les altres obligacions que quedin reglamentàriament establertes per la
Federació Catalana de Gimnàstica.

TÍTOL SETÈ: DRETS D’IMATGE
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Article 26
La Federació Catalana de Gimnàstica té la total competència per a l'explotació de la
seva imatge esportiva.
A través de la subscripció de la llicència esportiva, la persona titular cedeix tots els
drets d’explotació de les imatges obtingudes a l’interior dels pavellons i recintes
esportius de les activitats gimnàstiques de competència de la Federació Catalana de
Gimnàstica, per a la seva posterior difusió directa o indirecta, sempre que les
esmentades imatges hagin estat efectuades amb l'autorització expressa de la
Federació.
-----------
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