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REF.: Tràmits FCBS 2018 
 
 

NORMES PER A TRÀMITS, LLICÈNCIA ESPORTIVA ÚNICA, AFILIACIÓ DE CLUBS I 
INSCRIPCIONS A LES COMPETICIONS CATALANES  DE LA FCBS. 

 
IMPORTANT:  Segons el la reunió del Ple de l’Assemblea General  Ordinària de la Real Federación 
Española de Béisbol y Sófbol celebrada a Gijón el 27 de juny de 2015, el dia 1 de gener de 2016 
entrava en vigor per la RFEBS la modificació del apartat 4 del article 32 de la Llei 10/1990, de 15 
d’octubre, del Esport, modificació que fa referència a la llicència esportiva única. 
 
Apartat 4 del article 32 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, del Esport.  
4.  Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los 
requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será 
preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones 
deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la correspondiente federación estatal, según 
las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia producirá efectos en 
los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación 
deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la federación 
estatal correspondiente las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas 
inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de 
nacimiento, número de DNI y número de licencia. 
 
 
1. Normes per a les diferents sol.licituds (Llicència Esportiva Única / Afiliació de Club / 

Inscripció a les Competicions Catalanes). 
 
 

1.1. Per  poder exercir  qualsevol  activitat  en  el si de  la  FCBS  és necessari  estar  en  
possessió  d’una Llicència Esportiva Única vàlida per a l’activitat que es desitgi dur a terme 
i corresponent a la temporada 2018. 
 

1.2. La tramitació de les diferents llicències esportives úniques, les realitzarà els diferents 
clubs i les validarà en última instància la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.  
(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 al web de la F.C.B.S: http://www.fcbs.cat/wp/ 
 

1.2.1. Per afiliar-se, un club haurà de presentar abans de divendres 09/02/2018, l’imprès 
model FORMULARI DE SOL∙LICITUD D’AFILIACIÓ DE CLUBS TEMPORADA 2018, 
amb tots els espais degudament complimentats, i el comprovant de pagament de la 
mateixa.  
Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/ 
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1.2.2. Per inscriure els diferents equips, s’haurà de presentar l’imprès model FORMULARI 
D’INSCRIPCIÓ EN COMPETICIONS CATALANES 2018, amb tots els espais 
degudament complimentats. 
Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/ 
 

1.3. Tipus de Llicències Esportives Úniques 

Número Tipologia Abreviació 

Tipus 1 JUGADOR/A JUG. 

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. 

 
1.4. Els equips inscrits hauran de tramitar les llicències esportives úniques 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 02/18). 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 esportives úniques tal com marca el 
punt 2, d’enviar al correu electrònic 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 del correu electrònic, donarà 
una resposta al club.  
 

1.5. Tots els clubs hauran de tramitar mínim, una llicència de Directiu/va. 
 

1.6. Per tal que una llicència esportiva única tingui validesa en aquell cap de setmana, haurà de 
ser tramitada al programa Colixeum http://www.colixeum.es pel club interessat no 
més tard del dimarts de la mateixa setmana abans de les 14,00 hores.  
Només podran estar al terreny de joc aquelles persones que figurin al Ròster Oficial de la 
FCBS. 

 
1.7. El Club té la obligació de informar a la FCBS de la realització del tràmit de la 

llicència, per a què la mateixa pugui validar-la. Igualment el Club és el responsable 
de tenir el Ròster actualitzat. 

 
2. Terminis per a la tramitació de les Llicències Esportives Úniques i la Inscripció a les 

Competicions Catalanes. 
 

2.1. El termini per presentar les sol·licituds de llicències esportives úniques per acomplir amb el 
punt 1.4 d’aquesta circular i la inscripció a les competicions catalanes, per la categoria 
Sènior DH de Beisbol i Softbol, finalitzarà el dimecres 07/02/2018. 
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El termini per presentar les sol·licituds de llicències esportives úniques per acomplir amb el punt 1.4 
d’aquesta circular i la  inscripció a les competicions catalanes, per a la resta de categories, 
finalitzarà el dilluns 19/02/2018. 

 
2.2. El termini per presentar les sol.licituds de llicències esportives úniques pels membres del 

Comitè Català d’Anotadors/es i Comitè Català d’Àrbitres finalitzarà el dimecres 
07/02/2018. 

 
3. Procediment per a la sol.licitud de les Llicències Esportives Úniques 
 
Per a la tramitació de la sol·licitud de les llicències úniques, el club haurà de introduir els 
següents documents a través de l’aplicació Colixeum. 
 

3.1. Imprès model SOL∙LICITUD LLICÈNCIES FEDERATIVES ÚNIQUES 2018, correctament 
complimentat en tots els seus apartats per a cada una de les llicències que es sol∙liciten i 
signat per la persona interessada. I també 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. En el cas concret dels menors, si el pare/mare/tutor no signa la 
llicència, el club haurà d’adjuntar amb la mateixa el MODEL D’AUTORITZACIÓ MATERNA 
PATERNA signat.  
Aquest formulari i el model d’autorització materna/paterna, es podrà trobar a: 
http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/ 
 

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. En el cas de presentar el passaport, a més 
s’haurà d’introduir fotocòpia de la pàgina del propi passaport on aparegui el segell amb la 
data d’entrada al país.  
 

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 a la llicència, 

signatura del jugador/a, tècnic/a , directiu/va, etc. i les fotocòpies del D.N.I, N.I.E. o 
passaport són autèntiques i no han sofert cap manipulació. 

 
3.5. Les sol·licituds de llicències esportives úniques que s’introdueixin incompletes o mal 

complimentades, no seran acceptades.  
 

3.6. Per tramitar la llicència dels diferents nivells de Tècnic, tal com marca el punt 1.3, és 
imprescindible sortir al cens de la F.C.B.S.  
 

Tècnic/a Nivell I Beisbol i Softbol (Monitor/a)  Equips fins categoria Sub18 de Beisbol i Sub19 Softbol  

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

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

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

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

mailto:fcbs@fcbs.cat
http://www.fcbs.cat/
http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/


FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL 

C/Vilamarí, 28 – Baixos 1ª – 08015 Barcelona 
E‐mails: fcbs@fcbs.cat    
Web: www.fcbs.cat  NIF: G 08908824 

 
 

  

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 

1943 fins el 2001), s’haurà d’omplir i enviar l’imprès model “mutualitat MAJORS” per 
correu electrònic a fcbs@fcbs.cat.  
Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/  

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

l’any 2002 fins el 2013), s’haurà d’omplir i enviar l’imprès model “mutualitat 
MENORS” per correu electrònic a fcbs@fcbs.cat.  
Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/  

 
4.3. Per la tramitació de la mutualitat en el cas dels Àrbitres, Anotadors/es, Delegats/des i 

Tècnics, Directius, s’haurà d’omplir i enviar l’imprès model “mutualitat MAJORS” 
Tècnics/Delegats/des/Anotadors/es/Àrbitres/Directius/ves”. per correu electrònic a 
fcbs@fcbs.cat.  
Aquest formulari es podrà trobar a: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/  

 

Només seran vàlids els impresos models emesos per aquesta federació. 
 
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, 1 de febrer de 2018 
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