NORMATIVA LLICÈNCIES
FEDERATIVES TEMPORADA 2020/21
Totes les persones que participin o intervinguin en competicions del calendari oficial de la FAN, cal
que estiguin en possessió de la preceptiva llicència federativa anual.
Únicament els Clubs del Principat d’Andorra afiliats a la FAN poden sol·licitar llicències.
Per tant hauran de subscriure i abonar el preu de tantes llicències com activitats comportin
cadascuna d’elles (esportista, màster, tècnic-entrenador, directiu-delegat)
Vigència:
des de l’1 d’Octubre del 2020 al 30 de Setembre del 2021.
Preu: 25€
Tramitació:
Es poden tramitar a partir del 1 Setembre de 2020 utilitzant el imprès oficial de la FAN.
ELS CLUBS HAURÀN DE TRAMITAR UNA LLICÈNCIA PER CADA DISCIPLINA ESPORTIVA QUE
PRACTIQUIN ELS ESPORTISTES-TÈCNICS-DELEGATS-MÀSTERS
Quadre de tipus i modalitats de llicències:
ACTIVITAT
DISCIPLINA
Esportistes
Natació/N.Artística/Waterpolo/Màsters
Esportista
i Natació
Màster
Tècnics
Natació/N.Artística/Waterpolo
Delegats
Natació/N.Artística/Waterpolo

TIPUS
Anual Andorrana
Anual Andorrana

PREU
25€
30€

Anual Andorrana
Anual Andorrana

25€
25€

PROCEDIMENT LLICÈNCIA ANDORRANA:
Els Clubs han de lliurar a la FAN ( a l’oficina de la FAN- Centre de Tecnificació d’Ordino C/Narciso
Yepes s/n AD300 ORDINO)
1. Llistat de sol·licitud de llicències degudament complimentat pel club, especificant el tipus de
llicència i disciplina.
2. Sol·licitud de llicència andorrana (signada per cada esportista , tècnic o delegat , i en cas de
menor d’edat , també la signatura del pare/mare o tutor legal )
3. CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU OFICIAL DEL PRINCIPAT D’ANDORRA
4. Carta de baixa de club de procedència en cas de canvi de club.
5. Còpia passaport del esportista i del pare/mare/tutor. Per residents cal afegir còpia carnet
residència.
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VALIDACIÓ
Una vegada revisats la documentació i l’arxiu, i aquests siguin correctes, les llicències seran
tramitades sempre i quan:
•
•

S’hagin presentat a la oficina de la FAN tots els documents i impresos degudament
complimentats
El Club sol·licitant estigui al corrent de pagament de les llicències 2019/20.

La FAN enviarà per correu electrònic el llistat de llicències de cada club .

IMPRESOS OFICIALS:
• Petició llicència ANDORRANA 2020/21
• Llistat de sol·licitud de llicències 2020/21

TRÀMITS PER LLICÈNCIA CATALANA
2020/21
La FAN tramitarà la llicència catalana a aquells nedadors/es que els clubs afiliats ho sol·licitin.

Per tramitar la llicència FCN cal primer tramitar la llicència andorrana.
Els requisits previs seran:
-

Presentació document sol·licitud degudament complimentat i signat.
Presentació imprès oficial de protecció de dades de la FCN.
Còpia passaport/DNI tant del esportista com de la mare/pare o tutor.
Pagament de l’ import de la llicència per part del club.

Els preus de la llicència 2020/21 els publicarà la FCN en breu.
El preu de la llicència catalana és de € per als menors de 16 anys ( nascuts 2006 i posteriors) i de €
per als majors de 16 anys ( nascuts 2005 i anteriors ) .
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Per aquells nedadors/es que es classifiquin pels Campionats de Catalunya de la seva categoria, o
bé hagin estat seleccionats per la FAN per representar-la en competicions d’àmbit català, la
Federació reemborsarà als clubs el cost de les seves llicències un cop els nedadors/es participin en
les competicions en que s’hagin classificat o hagin estat seleccionats. En cas de no participació,
tot i estar classificat/seleccionat, la FAN no reemborsarà el import de la llicència a excepció de
“motiu de causa major” degudament acreditat .

Llicència catalana per Tècnics /Delegats :
•
•

Sol·licitud llicència catalana 2020/21
Còpia del certificat del registre oficial de professionals de l’esport ROPEC ( Tècnics )

El cost de llicència catalana per tècnics/delegats natació/artística s’ en fa càrrec la FAN .

La documentació per tramitar llicència catalana s’ha de lliurar a l’oficina de
la FAN. Únicament originals, no s’acceptarà documentació escanejada o
fotocòpies.
*La validació de la llicència andorrana de l’esportista, tècnic o delegat es regirà per la Normativa i
el Reglament de Llicències de la FAN.
*Únicament es trameten llicències FAN per a esportistes amb passaport andorrà o amb permís de
residència al país .
*Per a sol·licitar llicències en cas de no residents al Principat d’Andorra, el Clubs hauran d’enviar
una petició en cada cas i la FAN estudiarà el cas i en decidirà l’acceptació de la sol·licitud. Cas que
la sol·licitud sigui acceptada s’utilitzarà el formulari oficial FAN per a no residents i es comunica
que el nedador/a haurà de tenir la seva pròpia assegurança, el Club haurà de retornar a la FAN el
document d’acceptació segellat per aquest.
Tot el que no quedi contemplat en aquesta normativa es regirà pels reglaments FINA, LEN i FAN
vigents.

Ordino, 5 d’agost 2020
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