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NORMES PER A TRÀMITS DE LLICÈNCIES DE LA FCBS 
 

 
1. Normes per a la sol∙licitud de Llicències Federatives Catalanes. 
 
 
 

1.1. Per  poder  exercir  qualsevol  activitat  en  el  si  de  la  FCBS  és  necessari  estar  en  possessió  d’una 

Llicència  Federativa  Catalana  vàlida per  a  l’activitat que  es desitgi dur  a  terme  i  corresponent  a  la 

temporada 2013. 

1.2. La  tramitació de  llicències es  farà  a  la Federació Catalana de Beisbol  i Softbol,  s’efectuarà a  través 

de  la secretaria de  la mateixa, al carrer Vilamarí 28, baixos 1ª, 08015 Barcelona, telèfon 934240225. 

(Us  recordem que per  tal de poder  tramitar  les  llicències cal que esteu afiliats a aquesta  federació). 

Els següents documents es podran demanar a  la secretaria de  la FCBS mitjançant el següent correu 

electrònic    fcbs@fcbs.cat      També   es   pot   trobar   aquesta   documentació   a    la   pàgina   web: 

www.fcbs.cat 

 

1.2.1. Per  inscriure’s,  un  club  haurà  de  presentar  l’imprès  model  FORMULARI  DE  SOL∙LICITUD 

D’AFILIACIÓ DE CLUBS TEMPORADA 2013, amb tots els espais degudament complimentats. 

Aquest formulari es podrà trobar a :  http://www.fcbs.cat/doc_reglaments.htm 
 

1.2.2. Per  inscriure  els  diferents  equips,  s’haurà  de  presentar  l’imprès  model  FORMULARI 

D’INSCRIPCIÓ  EN  COMPETICIONS  CATALANES  2013,  amb  tots  els  espais  degudament 

complimentats, un formulari per categoria. 

Aquest formulari es podrà trobar a:  http://www.fcbs.cat/doc_reglaments.htm 
 

1.3. Tipus de Llicència Federativa Catalana: 
 

Les Llicències Federatives Catalanes, específiques per a cada una de les activitats, són les següents: 
 

Número  Tipologia  Abreviació 

Tipus 1  JUGADOR/A  JUG. 

Tipus 2  TÈCNIC  TEC. 

Tipus 2.1  TÈCNIC I (Monitor/a)  TEC. NIVELL 1 

Tipus 2.2  TÈCNIC II (Entrenador/a Territorial)  TEC. NIVELL 2 

Tipus 2.3  TECNIC III (Entrenador/a Nacional)  TEC. NIVELL 3 

Tipus 3  DIRECTIU/VA I DELEGAT/DA  DIR/DEL. 

Tipus 4  ÀRBITRE  ARB. 

Tipus 5  ANOTADOR/A  ANO. 
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1.4. Els equips  inscrits hauran de tramitar  les Llicències Federatives Catalanes de tots els participants en 

la   competició:   mínim   12    jugadors/es,   1    tècnic/a    i   1   delegat/da   per   equip.   Les  llicències de 

jugadors/es entregades fora de  termini, completant  el  mínim  d’un  equip,  tindrà  un  recàrrec  del 

25%  en  el  seu  import original (veure circular administrativa 02/13). L’equip que no pugui complir 

amb  el mínim  de  jugadors/es,  no  així  amb  el  de  tècnic/a  i  delegat/des  haurà,  abans  finalitzi  el 

termini per presentar llicències federatives tal com marca el punt 1.5, d’enviar al e‐mail de la F.C.B.S 

(fcbs@fcbs.cat), un escrit dirigit al Comitè Català de Competició de la F.C.B.S exposant els motius. El 

Comitè Català de Competició de la F.C.B.S, en el termini de 5 dies laborables a partir de la recepció 

de l’e‐mail, donarà una resposta al club.  

1.5. El termini per presentar les sol∙licituds de llicències federatives finalitzarà el 08/02/2013. 

1.6. Per  tal  que  una  Llicència  Federativa  Catalana  de  nova  incorporació  tingui  validesa,  haurà  de 

diligenciar‐se com a màxim 8 dies abans del dia en el que s’hagi de celebrar el partit. De dilluns a 

divendres (laborables) abans de les 19 hores 

Només podran estar al terreny de joc aquelles persones que figurin al Ròster Oficial de la FCBS. 

1.7. El   Club   té   l’obligació   d’assegurar‐se   que   l’enviament   d’un   tràmit   de   llicència   s’ha   rebut 

correctament a la FCBS. Igualment és el Club el responsable de tenir el Ròster actualitzat. 

 
 
2. Procediment per a la RENOVACIÓ de Llicències Federatives Catalanes. 

Per a la renovació de llicències s’hauran de remetre a la FCBS els següents documents: 

 

2.1. Imprès  model  RENOVACIÓ  DE  LLICÈNCIES  2013,  signat  per   les  persones  que  renoven   la  seva 

llicència del 2012, pel pare / mare /  tutor en el cas dels menors  incloent el D.N.I /N.I.E o passaport 

escrit  d’aquest,  pel  president  del  club  i  amb  segell  original  de  club.  En  el  cas  que  hi  hagi  dades 

incorrectes  o  inexistents  hauran  de  ser modificades  en  el mateix  full.  Igualment,  en  el  cas  de  les 

llicències que no  renovin per a  la  temporada entrant,  haurà de figurar en el lloc de la signatura la 

paraula BAIXA, no elimineu vosaltres mateixos les dades. 

2.2. Imprès model  FULL DE  TRÀMIT DE MÚTUA  complimentat pel propi  club  amb  les dades de  tots els 

federats renovats. (Veure punt 4 d’aquesta circular). 

2.3. El Club es  fa  responsable de que  totes  les dades que  figuren  complimentades en  la  llicència,  firma 

del  jugador/a,  tècnic  , directiu/va, etz  i  les  fotocòpies del D.N.I., N.I.E. o passaport són autèntiques, 

vigents i no han sofert cap manipulació. 

2.4. Els  canvis que hagin  sofert  les dades personals d’una  temporada  a un altre o durant  aquesta,  s’ha 

d’informar  en tot moment a la F.C.B.S enviant en cada cas la documentació necessària per tal de fer la 

modificació adient a la base de dades. 

2.5. Les  renovacions de  Llicència  Federativa  Catalana que  es  rebin  incompletes o mal  complimentades, 

seran tornades d’ofici per correu o una altra via als clubs. 
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3. Procediment per a la INCORPORACIÓ DE NOVES Llicències Federatives Catalanes. 

Per a la sol∙licitud de noves llicències s’hauran de remetre a la FCBS els següents documents: 

3.1. Imprès    model     SOL∙LICITUD     LLICÈNCIES     FEDERATIVES    CATALANES     2013,     correctament 

complimentat en  tots els seus apartats per a cada una de  les  llicències que es sol∙liciten  i signat per 

la persona de nova  inscripció, pel pare / mare /  tutor en el cas dels menors  incloent el número del 

D.N.I /N.I.E O passaport escrit d’aquest, pel president del club i amb segell original de club. 

3.2. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat,  en  el   cas  de   ciutadans  espanyols,  N.I.E.  o  del 

passaport  si es  tracta de  ciutadans estrangers. No es  tramitarà  cap  llicència que  li manqui aquest 

document identificatiu. 

3.3. Imprès model  FULL DE  TRÀMIT DE MÚTUA  complimentat pel propi  club  amb  les dades de  tots els 

nous federats/des. (Veure punt 4 d’aquesta circular) 

3.4. El Club es  fa  responsable de que  totes  les dades que  figuren  complimentades en  la  llicència,  firma 

del  jugador/a,  tècnic  , directiu/va, etz  i  les  fotocòpies del D.N.I, N.I.E. o passaport són autèntiques  i 

no han sofert cap manipulació. 

3.5. Els  canvis que hagin  sofert  les dades personals durant  la  temporada 2013  s’han d’informar   en  tot 

moment  a  la  F.C.B.S  enviant  en  cada  cas  la  documentació  necessària  per  tal  de  fer  la modificació 

adient a la base de dades. 

3.6. Les  sol∙licituds  de  Llicència  Federativa  Catalana  que  es  rebin  incompletes  o mal  complimentades, 

seran tornades d’ofici per correu o per una altra via als clubs. 

3.7. Per tramitar la llicència dels diferents nivells de Tècnics, tal com marca el punt 1.3, és imprescindible 

sortir al cens de la F.C.B.S.  

 Tècnic/a Nivell I (Monitor/a)      Equips fins categoria Juvenil.  

 Tècnic/a Nivell II (Entrenador/a Territorial)   Equips fins categoria Sènior1a  

 Tècnic/a Nivell III  (Entrenador/a  Nacional)    Equips fins a la categoria Sènior DH.  

 

4. Notes per a la MUTUALITAT ESPORTIVA. 

4.1. Per la tramitació de la mutualitat en el cas dels majors de 16 anys (nascuts/des l’any 1996 i 

anteriors)  s’haurà  d’emplenar  i  enviar  a  la  Federació  l’imprès model  “mutualitat MAJORS”. 

Aquest full es podrà enviar per correu electrònic, correu ordinari o directament a la seu de  la 

FCBS. Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/doc_altres.htm. 

4.2. Per  a  la  tramitació  de  la  mutualitat  en  el  cas  dels  menors  de  16  anys  (nascuts/des 

l’any 1997 i  posteriors)   s’haurà   d’emplenar    i   enviar   a    la   Federació    l’imprès   model   

“mutualitat  MENORS”,    fent  especial  atenció  al  número  del  CATSALUT,  el  número  de 

CATSALUT està format per quatre caràcters alfabètics  i deu dígits, que s’informaran de forma 

correlativa  sense  espais  en  blanc  ni  separadors  entre  els  blocs  que  formen  aquest 

identificador. Si aquest número es  incorrecte o no correspon  a  l’esportista,  s’informarà  al  

Club  i  fins  que  aquest  no  torni  a  enviar  la  informació correcta, aquell esportista no   
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tindrà  ni mútua  ni  llicència  federativa.  Per  tal  d’evitar  problemes,  us  recomanem que ens 

adjunteu  les fotocòpies del CATSALUT. Aquesta documentació s’ha d’enviar, obligatòriament, 

via correu electrònic. 

4.3. Per  a  la  tramitació  de  la mutualitat  en  el  cas  dels menors  de  16  anys SENSE CATSALUT 

(nascuts/des l’any 1997 i  posteriors)  , s’haurà d’emplenar  i enviar a  la Federació  l’imprès 

model “mutualitat MENORS SENSE CATSALUT”.  

 

NOTA MOLT IMPORTANT 
 

Només seran vàlids els impresos models emesos per aquesta federació. 
 

Edats per a cada categoria. 
 

 
 

ALEVÍ.............................................nascuts/des  en  2002 i posteriors 
 

INFANTIL........................................nascuts/des en  2000‐2001 
 

CADET............................................nascuts/des en  1998‐1999 
 

JUVENIL..........................................nascuts/des en  1997‐1996‐1995 
 

SÈNIOR 1ª Divisió............................nascuts/des en  1994 i anteriors 
 

SÈNIOR Divisió D’Honor..................nascuts/des en  1994 i anteriors 
 

5. LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres 

dades  seran  recollides  i  tractades de manera manual  i/o automatitzada per  la Federació Catalana de 

Beisbol  i  Softbol,  i  incorporades  al  fitxer  corresponent  registrat  a  l’AEPD  per  al manteniment  de  la 

relació  establerta,  la  persona  titular  de  les  dades  o  tutor/a  legal  en  el  cas  de menors,  autoritza  la 

utilització  d'imatges  personals  per  a  la  seva  difusió.  Les  dades  només  seran  cedides  conforme  a  la 

legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats  diferents. 

 

Podeu exercir el vostre dret, d’accés,  rectificació, cancel∙lació  i oposició a  l'adreça carrer Vilamarí, 28 

Baixos 1a 08015 de Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret. 

 

 
 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Virginia Carbonell Bravo 
Secretària de la F.C.B.S  

 
 
 
 
 

Barcelona a,  03 de gener de 2013 


