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Circular número 1 Expedició de llicències 2021-22 

1. Tramitació mitjançant internet 
Les llicències podran seran tramitades, a partir del 9 d’agost de 2021, a través de 

l’aplicació informàtica de la FCR. http://rugby.playoffinformatica.com, cada club en 

tindrà accés amb el seu nom i clau de pas exclusiva. 

 

Cada registre de federat ha d’incloure la fotografia, la data de naixement, nom i 

cognom, NIF/NIE/Passaport, la nacionalitat del federat, el correu electrònic, el telèfon 

mòbil o del pare/mare o tutor i la direcció postal. 

 

Es obligatori complimentar i signar el full de la sol·licitud de la fitxa federativa i 

comprovar que les seves dades són reals i correctes. Els fulls signats s’hauran 

d’escanejar i adjuntar amb la llicència federativa. 

 

Les fotografies han de ser renovades obligatòriament cada dues temporades. 

Les fotografies han de ser tipus carnet i amb les següents característiques: recent 

amb un fons uniforme, clar i llis. Presa des de la part frontal amb el cap totalment 

descobert i sense ulleres de vidres foscos que puguin dificultar la identificació de la 

persona 

Les llicencies en que les fotografies, no compleixin l’apartat anterior seran suspeses i 

el jugador no podrà ser alineat en cap competició fins que no resolgui aquest fet.. 

2. Imprès de sol·licitud de la llicència per la present temporada 
L’imprès per la sol·licitud de la llicència el podeu trobar a la pàgina web de rugby.cat. 

Igualment caldrà ratificar les dades que hagin canviat abans de signar el full definitiu, 

incloent obligatòriament el telèfon i direcció de correu electrònic. 

Els impresos, ja signats, han d’adjuntar-se al programa de gestió de llicències o ser 

arxivats pel mateix club. La FCR és reserva la potestat de demanar els originals. 

 

Si la documentació adjuntada no fos correcte i no fos esmenable, o bé s’hagués falsejat 

s’aplicarà l’establert al Reglament Jurisdiccional de l’FCR en la data de validació de la 

llicència.  

 

3. Tipus de llicència, Registre i inscripció a l’Agencia Catalana de 
protecció de dades. 

La FCR emetrà vuit tipus de llicències: 

 Jugador de Rugby 

Categoria A. de naixement 

Sènior 1956 1998 

http://rugby.playoffinformatica.com/
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S-23 1999 2001 

S-20 2002 2003 

S-18 2004 2005 

S-16 2006 2007 

S-14 2008 2009 

S-12 2010 2011 

S-10 2012 2013 

S-8 2014 2015 

S-6 2016 2017 

 

 Àrbitre 

o EDR 

o Àrbitre 

o Avaluador 

 Entrenador 

o Aprenent  

o Monitor (L1 de WR) 

o Entrenador base (L2 de WR) 

o Entrenador Nivell I (Nivell 1 Federatiu o CSD) 

o Entrenador Nivell II (Nivell 2 Federatiu o CSD) 

o Entrenador Nivell III (Nivell 3 Federatiu o CSD) 

o  

 Directiu/Delegat 

 Personal de primers auxilis 

o Metge 

o Fisioterapeuta 

o Infermer 

 Preparador físic 

 Touch 

 Veterà 

 

La incorporació d’un jugador de rugby a un club determinat, a efectes de la competició, 

és produiran mitjançant l’obtenció de la llicència federativa. 

 

La llicència de jugador de rugby és el document, expedit per la Federació, necessari per 

a pràctica del rugby com a federat i la seva participació o alineació en partits i 

competicions oficials. 

 

D’acord amb el reglament d’aquesta Federació, els esportistes, entrenadors, delegats i 

àrbitres participants en partits hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència 

federativa. 
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4. Autorització paterna dels menors d’edat 
Es obligatòria l’autorització del pare, mare o tutor dels jugadors menors de 18 anys. 

Aquesta autorització es farà efectiva omplint el nom, cognom i número d’identificació 

amb la signatura del tutor legal de l’esportista menor, així com d’ajuntar la còpia del 

NIF, NIE o Passaport del signant. 

5. Compromís del sol·licitant i certificat mèdic esportiu (CME) 
En el moment de sol·licitar la llicència, el jugador certifica que no pateix cap malaltia, 

ni defecte físic que l’incapaciti per la pràctica del rugby. 

En el cas dels menors, aquest apartat, el signarà el pare, mare o tutor de l’esportista. 

A partir de la temporada 2018-19 el CME és obligatori per tots els esportistes.  

La Comissió mèdica de la FCR a determinat que per aquesta temporada, que el tipus de 

revisió mínim per obtindré la llicències serà el de Tipus I. El contingut d’aquest 

certificat tipus I és: 

 Antecedents personals i familiars. 

 Antropometria: valoració pes, alçada i percentatge de greix. 

 Exploració aparell locomotor i flexibilitat 

 Exploració respiratòria amb espirometria 

 Exploració cardiovascular amb electrocardiograma i mesura tensió arterial  

 Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les 

exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica 

d’activitat física 

6. Jugadors que canvien de club 
Segons la normativa de la FCR els jugadors que canvien de club hauran de tenir al 

corrent de pagament, les quotes corresponents determinades per l’Assemblea del club 

d’origen. 

 

A l’annex 1 d’aquest document teniu el formulari per facilitar aquest tràmit entre clubs. 

 

Per altra part la FER determina una indemnització per canvi de club en el seu reglament 

Articles 52 al 65 de la FER pels menors de 21 anys. 

 

Qualsevol jugador procedent de l’estranger o una altra federació autonòmica haurà 

d’aportar, en el moment de tramitar la seva llicència el permís de la seva federació 

d’origen. Aquesta obligació també s’aplicarà als esportistes estrangers, encara que 

manifestin que anteriorment no han jugat a mai a rugby. (CLERANCE) 

 

http://ferugby.es/transfer-jugadores
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7. Tramitació de llicències 
El temps límit per expedir les llicències és fins divendres a les 10 del matí. No és 

tramitarà cap llicència que tramiti fora d’aquest termini. 

 

Per poder donar com a expedida una llicència és obligatori el seu pagament en el 

termini estipulat. Igualment per poder alinear un jugador en el programa de gestió 

federativa, la seva llicència ha de figurar com a EXPEDIDA 

 

El pagament és farà a través de transferència bancària al següent comte: 

 ES31 2100 1107 3002 0008 9507 del titular FEDERACIO CATALANA DE 

RUGBY 

 

8. Preu de les llicències 
El preu de llicències per la temporada completa si s’optés per aquesta modalitat és el 

següent. 

 

Categoria FCR Mútua Total 

Sènior; S23 i S20 FER 35 €    278,50  €  313,50 €  

Sènior; S23 i S20 FCR 35 €    253,50  €  288,50 €  

S-18 30 €  106,50 €  136,50 €  

S-16 i S14 30 €  77,50 €  107,50 €  

EDR (S12, S10,S8 i S6) 25 €  46 €  71,00 €  

Veterà 20 €  51 €  71,00 €  

Touch 20 €  51 €  71,00 €  

    

Tècnic 35 €  6 €  41 €  

Directiu/delegat 35 €  6 €  41 €  

Personal 1ers Auxilis 35 €  6 €  41 €  

Preparador físic 35 €  6 €  41 €  

 

 

En qualsevol de les modalitats triades no hi haurà reemborsament econòmic en cas 

d’aturada o finalització de les competicions de forma prematura. 
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9. Certificat sobre Delictes Sexuals 
Per poder Expedir la llicència d’Entrenador, Directiu/Delegat o Àrbitre caldrà adjuntar 

el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, que acredita NO tenir antecedents per 

delictes sexuals. 

Aquest certificat s’adjuntarà a la fitxa de federat a l’apartat Certificat DS en format pdf. 

No s’expedirà cap llicència d’aquestes categories sense el corresponent certificat. 

Per més informació: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-

personales/certificado-delitos 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
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CARTA DE LLIBERTAT 

 

 

Nom i cognom del jugador:  

NIF/NIE o Passaport:  

Número de llicència  

Nom del club:  

 

A qui correspongui:  
 

D’acord amb el que disposa el reglament de la FCR i de la FER, li 

comuniquem amb aquesta carta que el jugador a dalt indicat, queda en 

llibertat per subscriure la llicència pel club que més l’interessi. 

 

Sense cap altre particular, el saludem atentament. 

 

 

EL PRESIDENT o SECRETARI (Signatura i Segell del Club) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i Cognom del signant: 

NIF o NIE: 

 

A _____________________________el ___de_________________l’any 20__ 

 


