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REGLAMENT D’EXPEDICIÓ I HABILITACIÓ 

DE LLICÈNCIES DE COMPETICIÓ 

 

L'objecte d'aquest document és reglamentar l'expedició i habilitació de llicències de 

competició a través de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern segons s’estableix al 

TÍTOL 1 | CAPÍTOL 1 | Art 84 dels Estatus de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 

TÍTOL PRIMER | DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- La Llicència expedida per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, és una 

llicència esportiva que permet participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de 

Catalunya i poden ser habilitades per les corresponents  Federacions Estatals, en acord 

amb la Federació Catalana, per poder participar en activitats o competicions oficials d’àmbit 

estatal. 

 

Article 2.- La llicència esportiva, és un dret individual, personal i intransferible i la seva 

expedició implica l’acceptació de les normes estatutàries i reglamentàries de la Federació 

Catalana. 

 

Article 3.- La possessió de la llicència de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern dóna 

dret a: 

 

1. Participar, a excepció de les que s’exclouran a l’art 4,  en concentracions, activitats o 

competicions oficials d'àmbit català i en el cas d’activitats o competicions oficials d'àmbit 

estatal, que estiguin habilitades a la corresponent Federació Espanyola. 

2. Tenir la corresponent assegurança obligatòria esportiva des de la data de tramitació de 

la llicència. 

3. Ser convocat/da per representar Catalunya en les diferents especialitats dels Esports 

d’hivern. 

4. Ser convocat/da per a participar a competicions i estatges d’entrenaments organitzats 

per la Federació Catalana i/o Federacions espanyoles. 

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 d’Esports d’Hivern, RFEDI i/o RFEDH. 
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7. Impartir i participar en els cursos de formació convocats per la Federació.  

8. Poder optar al Títol de Campió de Catalunya, excepte els esportistes que estiguin en 

possessió de la Llicència de Dia. 

9. Poder optar a la Medalla de campió absolut de Catalunya que atorga la UFEC anualment. 

10. Poder formar part dels diferents Programes ARC del Consell Català de l’Esport. 

 

Article 4.- La possessió de la llicència de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern implica 

els següents deures: 

 
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. 

En especial a no participar en aquelles concentracions, activitats i competicions en que hi 

hagi una decisió expressa de no concorre-hi per part de la Junta Directiva de la Federació. 

2. Pagar les quotes corresponents de l’expedició de la llicència de competició i assegurança 

Esportiva. 

3. Participar com a selecció catalana a concentracions i competicions on hagin estat 

convocats/des i així calgui quan la persona sigui convocada per assistir a concentracions i 

competicions.  

4. Sotmetre’s a controls de dopatge, si s’escau. 

5. Presentació del Certificat Mèdic al Club en què quedi constància que l’esportista no té 

cap impediment per a la pràctica dels esports d’hivern. Aquest requisit és obligatori per a 

totes les modalitats de llicència.  

 
Aquest certificat quedarà dipositat al Club sol·licitant de la llicència, que en serà el 

responsable. Els Clubs enviaran a la FCEH el certificat del President (annex) que acrediti 

que el club està en possessió dels certificats mèdics dels esportistes sol·licitants de la 

llicència de competició Aquest certificat tindrà de validesa una temporada i per tant s’haurà 

de presentar novament un cop es tornin a expedir les llicències a la temporada següent. La 

FCEH es reserva el dret de comprovar en qualsevol moment l’existència dels certificats 

mèdics. 

 
En cas d’incompliment, el Club serà responsable dels danys i perjudicis que se’n puguin 

derivar, a més de les sancions que se’ls puguin imposar per una infracció de la present 

disposició, conforme al que disposen els’Art.68è i següents  del Títol VI Règim jurisdiccional 

i disciplinari dels Estatus de la FCEH (Infraccions greus). 
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6. I totes les altres obligacions que quedin reglamentàriament establertes per la Federació 

Catalana d’Esports d’Hivern. 

 

Article 5.- Per a la seva validesa, la llicència ha de portar vinculada una assegurança que 

cobreixi els accidents esportius, amb les cobertures mínimes estipulades en la legislació 

vigent i en concret en el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny, pel qual es determinen les 

prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva. 

 
Article 6.- La sol·licitud d'una llicència esportiva i la seva posterior expedició, implica 

l'acceptació pel seu titular de les normes tècniques, disciplinàries i econòmiques de la 

FCEH, i que el Club, esportista, tècnic o jutge, presta el seu consentiment per al tractament  

de les seves dades amb fins exclusivament relacionats amb la pràctica esportiva, d'acord 

amb el que estableix la normativa vigent 

 
Article 7.- Quan un esportista o persona interessada estigui en possessió d’una llicència 

tramitada per un Club i durant la vigència d'aquesta llicència no podrà canviar de Club, 

associació esportiva ó Federació Autonòmica fins que la llicència expiri, llevat d'acord 

exprés i excepcional entre les federacions, clubs i/o associacions esportives implicades. 

 
 

TÍTOL SEGON | VIGÈNCIA 

 

Article 8.- La temporada esportiva s’entendrà des de l´1 de de juny  al 31 de maig de l’any 

següent.  

La llicència tindrà validesa des de la seva formalització fins al 31 de Maig, data en que perd 

tots els seus efectes.  

No es validarà cap Llicència per part de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern si 

prèviament no s'ha acreditat l'ingrés de la corresponent quota de l'any. 

Queden excloses d’aquesta norma les llicències de dia que tindran validesa únicament el 

dia de la seva formalització i previ pagament. 
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TÍTOL TERCER | CATEGORIES 

 

Article 9.- Es podrà subscriure llicència esportiva: 

 

a) Com a esportista: Les persones de nacionalitat espanyola i aquelles estrangeres 

que tramitin la llicència a través d’un Club afiliat a la Federació Catalana i compleixin 

els requisits establerts. 

 

b) Com a entrenador/a i/o tècnic/a: Podran tenir llicència homologada com a Tècnics 

/ Tècniques, aquelles persones de nacionalitat espanyola i aquelles estrangeres 

que acreditin la possessió del Títol de Tècnic Esportiu de 1r, 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. 

 Totes elles hauran de lliurar el certificat de la seva inscripció en el Registre de 

 Professionals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (ROPEC), o estar 

 col·legiats al COPLEFC (Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de 

 Catalunya). 

 Hauran de presentar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, únic certificat 

 vàlid per treballar amb menors a Espanya 

 En el cas de sol·licitar la seva habilitació a les corresponents Federacions Estatals, 

caldrà lliurar còpia autèntica dels títols. 

 
c) Com a jutge/jutgessa i/o delegats tècnics / delegades tècniques: Les persones 

de nacionalitat espanyola i aquelles estrangeres que disposin de la titulació 

específica i que hagin superat els requisits i proves necessàries.  

 Hauran de presentar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, únic certificat 

vàlid per treballar amb menors a Espanya 

 
d) Llicència per a animals en Competicions: La llicència per a gossos serà individual 

i pot ser sol·licitada pel seu propietari a través d’un Club afiliat a la Federació 

Catalana. Tant en la llicència, com en la pòlissa de l'assegurança, es relacionaran 

pel seu nom tots els gossos que vagin a participar en competicions oficials amb el 

seu respectiu nombre de xip identificador, sexe i data de naixement, així com el nom 

del propietari. 
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Article 10.- Una mateixa persona podrà formalitzar sempre que compleixi amb els requisits 

exigits per cadascuna d’elles, que no siguin incompatibles, i que aboni les corresponents 

quotes. 

 

TÍTOL QUART | TRAMITACIÓ I REGISTRE DE LES LLICÈNCIES 

 
• La Llicència Catalana se sol·licitarà a través del Club mitjançant l’EXTRANET de la FCEH. 

• La Llicència Estatal se sol·licitarà a través del Club mitjançant l’EXTRANET de la 

FCEH. Un cop tramitada caldrà realitzar l’habilitació a l’EXTRANET de la RFEDI, 

per la seva posterior validació per part de la FCEH. 

• La Llicència de Dia es tramitarà a la FCEH a través de la seva plataforma online i a les 

curses en què s’autoritzi. 

 

Article 11.- Les llicències d’esports de neu  hauran d’estar habilitades o validades 48 hores 

abans del tancament del termini de les inscripcions. En cas contrari, no es podrà garantir 

la inscripció. 

 
Les llicències d’esports de gel  hauran d’estar habilitades per part de la FCEH a la RFEDH 

abans de les 13:00h del dimecres de cada setmana. 

Per aquest motiu, els albarans de les llicències hauran d’estar sol·licitats i pagats a través 

de l’extranet de la FCEH com a molt tard a les 16:00h dels dilluns de cada setmana, en cas 

contrari, no es podrà garantir la seva habilitació i passaran automàticament a realitzar-se 

la setmana següent. 

 

Article 12.- Per formalitzar una Llicència és obligatori pertànyer a un Club que estigui inscrit 

a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 

Article 13.- Correspon a la persona interessada sol·licitar la llicència al Club al que pertany.  

 

Article 14.- El Club de la persona interessada que ha sol·licitat la seva llicència, serà qui 

sol·licitarà a la FCEH que procedeixi a expedir la llicència i realitzar el seu registre a la 

Federació Estatal corresponent, si s’escau. El Club aportarà la documentació necessària 

segons els requisits estipulats. 
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Article 15.- Al tramitar la llicència s’haurà de fer constar amb les dades requerides 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 de menors), tots els perjudicis i responsabilitats que 

es puguin ocasionar de les dades incorrectes al registre.  

 

A partir dels 14 anys d’edat serà obligatori fer constar el DNI/NIE de la persona titular de la 

llicència.  

 
Quan la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, tingui coneixement de dades errònies en 

una llicència, es procedirà a anul·lar-la sense dret a devolució de la quota abonada. 

 
Article 16.- Cada llicència disposarà d'un codi, segons s’escaigui, que serà la identificació 

del titular de la mateixa. 

 
Article 17.- En cap cas, mentre la llicència estigui en tràmit, es podrà entendre que la 

llicència està formalment expedida i vigent i per tant, aquesta llicència no tindrà els efectes 

oportuns, fins que no estigui totalment expedida i/o habilitada.  

 
Article 18.- Les llicències de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 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.  

 

Article 19.- Tot posseïdor de llicència haurà de ser capaç de demostrar la seva identitat, 

quan li sigui requerida oficialment la llicència.  

 

TÍTOL CINQUÈ | LLICÈNCIES INTERNACIONALS 

 

Article 20.- Per poder accedir a una llicència de les Federacions internacionals, serà 

obligatori estar en possessió d'una llicència esportiva habilitada a la corresponent 

Federació Estatal. 

 

Article 21.- Les llicències internacionals s’han de sol·licitar a través dels Clubs a la 

Federació Catalana, qui realitzarà els tràmits pertinents amb la Federació espanyola 

corresponent.  
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Article 22.- Només podran sol·licitar llicències per a participar en Competicions 

internacionals, les persones que tinguin nacionalitat espanyola en el moment de la 

sol·licitud, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant presentació del DNI o passaport, quan 

se sol·liciti l'expedició de la llicència.  

La pèrdua de la nacionalitat espanyola, durant el període de vigència de la llicència 

internacional, suposarà la revocació automàtica de la mateixa. 

 
En casos que un esportista tingui una altra nacionalitat, a més de l'espanyola, no serà 

possible l'emissió d'una llicència internacional per competir en representació d'Espanya, 

quan ja l’esportista ja disposi d'una altra llicència de competició per competir representant 

a un altre país. 

 
TÍTOL SISÈ | CANCEL·LACIÓ I SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 
Article 23.- La cancel·lació de la llicència resol tot vincle entre l'esportista i la seva 

Federació, quedant per tant la pròpia Federació Autonòmica com la RFEDI i RFEDH 

exonerades de qualsevol responsabilitat per actes de l'esportista amb llicència cancel·lada. 

 
Article 24.- La FCEH podrà cancel·lar una llicència, en els casos següents:  

 
• Per sanció disciplinària en els àmbits internacional, estatal o autonòmic. 

• Quan la persona  infringeixi els estatuts de la FCEH o qualsevol altra normativa federativa 

aprovada. 

• Per falta de pagament del seu import en els terminis establerts. 

• Sempre que es detecti una irregularitat greu en la tramitació. 

 
Qualsevol altra causa de les establertes específicament en els reglaments de Disciplina 

corresponents. 

TÍTOL SETÈ | DRETS D’IMATGE 

 
Article 25.- A través de la subscripció de la llicència esportiva, la FCEH obté els drets per 

a poder publicar imatges i/o vídeos on el titular de la llicència pugui ser  identificable 

practicant les activitats reconegudes als Estatus federatius, a la pàgina web de la 

Federació, a les xarxes socials on la FCEH hi tingui perfil corporatiu (com Facebook, 

Twitter, Instagram i resta de xarxes socials oficials), a la revista «Esports d’Hivern», adjunt 

a les notes de premsa que s’envien als mitjans de comunicació, als canals de col·laboració 

dels patrocinadors oficials de la FCEH i als díptics o documentació corporativa que es 

generi. 
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TÍTOL VUITÈ | DISPOSICIÓ FINAL. 
 

Article 26.- Tot allò que no estigui regulat al present reglament, es regularà per els 

reglaments específics dels diferents Comitès Esportius de la Federació Catalana. 

 

 

 

Barcelona, 18 de maig de 2022. 

 

Aprovat en Assemblea General de Clubs de data 17.06.2022 
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ANNEX 
 

 

_______________________________________________________________________  

amb DNI___________________  

 

com President del club adherit o afiliat a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern  

_______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICO: 

Que el club al qual represento està en possessió dels CERTIFICATS MÈDICS dels 

esportistes pels quals es sol·licita llicència a on s’especifica que no tenen cap incapacitat, 

ni física ni psíquica, per a la pràctica dels esports d’hivern. 

I perquè consti als efectes que corresponguin, i a petició de l'interessat, signo aquest 

certificat. 

 

___________________,  de ____________ de 20___ 

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
 
(Signatura President)     (Segell de l’entitat) 
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