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REGLAMENT TRAMITACIÓ I UTILITZACIÓ DE LLICÈNCIES FEDERATIVES - CNV 
 
Per la present us informem del reglament per la utilització de la llicència federativa dels nedadors/es del 
Club Ntació Vilanova. 
 
Tipus llicència: Territorial, Estatal. 
 
- Territorial: Habilita a participar en les activitats, competicions i travessies d´estiu organitzades per la 
Federació Catalana de Natació (FCN). 
- Estatal: Habilita a participar en els Cts organitzats per la Real Federación Espanyola de Natación (RFEN). 
(El club només les tramita en cas que algun esportista o màster es classificqui per participar en els 
Campionats organitzats per aquesta federació). 
 
Les llicències s´obtenen en funció dels diferents estaments. 
- Esportistes, Màsters, Tècnics, Delegats/Directius. 
 
En funció de l´estament en favor del que el club ha de sol.licitar la llicència, les condicions seran les 
següents (acordades en assamblea general ordinària CNV de l´any 2003). 
 
 
ESTAMENT TÈCNICS 
 

- LLICÈNCIA TERRITORIAL (FCN), s´obté a nom del tècnic/a participant en competicions oficials sota 
la tutela de la FCN, l´abonarà el club (34 €, per la temporada 2009/2010), entre l´1 d´octubre 
2009 i 30 de setembre 2010. 

 
- LLICÈNCIA ESTATAL (RFEN), s´obté a nom del tècnic/a participant en competicions oficials sota la 

tutela de la RFEN, l´abonarà el club (47 €, per la temporada 2009/2010), entre l´1 d´octubre 2009 i 
30 de setembre 2010),  

 
 
ESTAMENT DELEGATS/DIRECTIUS 
 

- LLICÈNCIA TERRITORIAL (FCN), s´obté a nom del tècnic/a o/i directiu actuant en competicions 
oficials sota la tutela de la FCN com a delegat oficial en nom del club, l´abonarà el club (34 €, per 
la temporada 2009/2010), entre l´1 d´octubre 2009 i 30 de setembre 2010. 

 
Nomès  es  tramitarà   la  llicència   territorial   de   directiu  a  aquelles  persones a  proposta de  la 
junta directiva i la  posterior aprovació  del  director   tècnic  i  demès  tècnics  del  club,   per     

          actuar en competicions  en l´àmbit territorial. 
   
          DOCUMENTACIÓ  
           S´haurà  de  signar  i  retornar  al Paco el document  acreditatiu  de  sol.licitud  de  llicència  FCN.   
          Es farà arribar oportunament a cada persona o a  través  del  mail.   Amb  aquest  full  de  sol.licitud   
          s´adjuntarà una circular informativa de com omplenar-lo i documentació anexe a adjuntar. 
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ESTAMENT ESPORTISTES (19 anys o menys) 
 

- LLICÈNCIA TERRITORIAL (FCN), s´obté a nom de nedador/a participant en competicions oficials 
sota la tutela de la FCN, l´abonarà el club (34 €, per la temporada 2009/2010). S´han de nedar un 
mínim de 6 competicions anuals-incloses travessies d´estiu- entre l´1 d´octubre 2009 i 30 de 
setembre 2010), en cas contrari el club passarà el càrrec de la part proporcional no utilitzada de la 
llicència territorial al nedador/a, pel nº de compte en el qual es carreguen els imports de les quotes 
mensuals. 
 

          Nomès   es   tramitarà  la llicència   territorial  en l´estament d´esportista a  aquelles  persones que   
          ho sol.licitin, per  participar  en  competicions  en  l´àmbit  territorial  a  la junta directiva  del club   
          amb el posterior vist-i-plau del  director  tècnic i demès tècnics del  club. També es podran tramitar  
          a proposta dels tècnics del club i posterior acceptació del nedador/a i vist-i-plau del tutor/a legal en   
          el cas dels menors d´edat. L´acceptació i vistí-plau del tutor/a legal en el cas de menors d´edat es  
          fa en el moment de signar el full de sol.licitud de llicència. 
            
          DOCUMENTACIÓ  
           S´haurà  de  signar  i  retornar  al Paco el document  acreditatiu  de  sol.licitud  de  llicència  FCN.   
          Es farà arribar oportunament a cada persona o a  través  del  mail.   Amb  aquest  full  de  sol.licitud   
          s´adjuntarà una circular informativa de com omplenar-lo i documentació anexe a adjuntar. 
 
          NOTA: 

     El club passarà el càrrec per l´import integre de la llicència territorial (34 €)  al  nedador/a  pel nº   
    de compte  en   el  qual   es  carreguen  els  imports de  les quotes  mensuals, en  el  cas que  aquest    
    esportista  es doni  de  baixa  per canviar de  club  durant o al  finalitzar  la  temporada  en  curs.    
     Aquesta   condició   serà obligatòria   per  poder  obtenir   la   carta  de   baixa del CLUB NATACIÓ   
     VILANOVA  per   poder   tramitar  llicència  territorial    en  favor  d´un    altre   club  la   següent       
    temporada. En cap cas s´entregarà la  carta  de baixa si no s´ha  satisfet  anteriorment l´import  de      
     la  llicència territorial. 

 
- LLICÈNCIA ESTATAL (RFEN), s´obté a nom de nedador/a participant en competicions oficials 

tutelades per la RFEN, l´abonarà el club (47 €, per la temporada 2009/2010). Entre l´1 d´octubre 
2009 i 30 de setembre 2010),  

 
El club només les tramitarà a aquells esportistes que facin les mínimes per participar en cts 
d´espanya o en els que la seva classificació sigui a través de ránkings depenents de la RFEN. 

 
           DOCUMENTACIÓ 
           El   full   de  sol.licitud   llicència  s´entregarà  personalment  o  per  e-mail  als   esportistes     que  
           Aconsegueixin  les  condicions  requerides  en  el  punt  anterior,   serà   signat   per l´esportista i/o   
           Representant  legal,   adjuntar   còpia  de l DNI o NIE  i  retornar  al  Paco   aquesta    documentació  
           requerida.  
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          NOTA: 

     El club  passarà  el  càrrec per  l´import   integre   de   la   llicència   estatal (81 €  *34 €   llicència   
     territorial + 47 € llicència estatal)  al  nedador/a   pel nº  de  compte  en   el  qual   es   carreguen       
     els  imports  de  les quotes  mensuals, en  el  cas  que   aquest   l´esportista  es  doni   de  baixa  o    
     vulgi canviar de club durant o al finalitzar la temporada en curs.    
     Aquesta   condició   serà obligatòria   per  poder  obtenir   la   carta  de   baixa del CLUB NATACIÓ   
     VILANOVA    per   poder  tramitar   llicència   estatal     en    favor  d´un   altre   club  la   següent         
     temporada. 
 

 
ESTAMENT MÀSTERS (a partir 20 anys) 
 

- LLICÈNCIA TERRITORIAL (FCN), s´obté a nom de nedador/a màster participant en competicions 
oficials sota la tutela de la FCN, l´abonarà el club (34 €, per la temporada 2009/2010). S´han de 
nedar un mínim de 6 competicions anuals-incloses travessies d´estiu- entre l´1 d´octubre 2009 i 30 
de setembre 2010), en cas contrari el club passarà el càrrec de la part proporcional no utilitzada de 
la llicència territorial al nedador/a, pel nº de compte en el qual es carreguen els imports de les 
quotes mensuals. 

 
           DOCUMENTACIÓ 
           S´haurà  de  signar  i  retornar  al Paco el document  acreditatiu  de  sol.licitud  de  llicència  FCN.   
          Es farà arribar oportunament a cada persona o a  través  del  mail.   Amb  aquest  full  de  sol.licitud   
          s´adjuntarà una circular informativa de com omplenar-lo i documentació anexe a adjuntar. 
 
 

- LLICÈNCIA ESTATAL (RFEN), s´obté a nom de nedador/a màster participant en competicions 
oficials sota la tutela de la RFEN, inicialment l´abonarà el nedador màster participant en 
competicions (47 €, per la temporada 2009/2010), entre l´1 d´octubre 2009 i 30 de setembre 2010), 
el club passarà el càrrec per l´import integre de la llicència estatal al nedador/a màster pel nº de 
compte en el qual es carreguen els imports de les quotes mensuals, un cop s´hagi tramitat aquesta. 

 
     La llicència estatal l´ha de tramitar el club a la RFEN com a molt tard 1 mes abans del tancaments   
    d´inscripcions. 10 de Gener 2010 en el cas dels cts d´espanya d´hivern, 10 de maig en el cas dels cts   
    d´espanya de llarga distància d´aigües obertes. 
 

           DOCUMENTACIÓ 
           El   full   de  sol.licitud   llicència  s´entregarà  personalment  o  per  e-mail  als   esportistes     que  
           Aconsegueixin  les  condicions  requerides  en  el  punt  anterior,   serà   signat   per l´esportista i/o   
           Representant  legal,   adjuntar   còpia  de l DNI o NIE  i  retornar  al  Paco   aquesta    documentació  
           requerida.  
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BONUS PREMIS LLICÈNCIA ESTATAL MÀSTER 
 
El club retornarà als nedadors màsters en els següents casos, en concepte de bonus de premiació en 
campionats d´espanya open màsters o cts d´espanya de llarga distància en aigües obertes, els següents 
imports. 
 
PROVES INDIVIDUALS 

 
- TÍTOL CAMPIÓ ESPANYA – retorn 100 % import llicència estatal, 47 €. 
- TÍTOL SOTS-CAMPIÓ ESPANYA – retorn 50 % import llicència estatal, 23,50 €. 

- TERCER CLASSIFICAT – retorn 25 % import llicència estatal, 11,75 €. 

(Els imports sempre es liquidaran al finalitzar la temporada, agafant com a referència el millor resultat 

assolit per cada nedador màsters). 

 
PROVES RELLEUS 
No es contemplen bonus de premiació. 

 
 
 
  
Atentament, 
 
 
 
 
 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 


