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CIRCULAR 02/2019-20  

 

Assumptes 

1. Calendari temporada 2019/20. 
2. Renovacions i altes de llicències. 
3. Quotes temporada 2019/20. 
4. És obligatori federar-se? 

 

1. CALENDARI TEMPORADA 2019/20 

L’Assemblea General Ordinària realitzada en data 08/06/2019 ha aprovat el calendari 
de proves de la temporada 2019/20 del Campionat de Catalunya i les dates per a la 
final de la Copa Catalunya. 

Les proves es realitzaran en un sol dia (diumenge o festius), sent l'horari inicial no 
abans de les 08:30 hores. 

 

Calendari Esportiu Oficial Temporada 2019-2020 

1a prova 08/09/19 CA Cànic 10a prova 12/01/20 CA Santa Quitèria 

2a prova 15/09/19 CA Seven 11a prova 02/02/20 Connecting Dogs AC 

3a prova 29/09/19 AA Ciutat de Tàrrega 12a prova 16/02/20 CA Badalona 

4a prova 20/10/19 AC Girona 13a prova 01/03/20 CA La Daga 

5a prova 03/11/19 CEA Neo-Reus  14a prova 29/03/20 CA Baix Llobregat 

6a prova 17/11/19 CDC Can Roja  15a prova 05/04/20 CA Les Fonts 

7a prova 01/12/19 CA Ciutat Comtal 16a prova 19/04/20 CA La Daga** 

8a prova 22/12/19 Vallès CCA 17a prova 10/05/20 CA Baix Llobregat 

9a prova 29/12/19 CA Maresme 18a prova 24/05/20 CDC Can Roja** 

 
** Les proves 16a (19/04/20) i 18a (24/05/20) han estat assignades per sorteig entre tots els clubs. 

Copa Catalunya per clubs i per individual: Es reserven per al desenvolupament de la 
Copa Catalunya els caps de setmana corresponents als dies  6- 7 i 13-14 de juny de 
2020. 

Es reserven els dies 26/01 i 15/03 com a dies de reserves en cas que calgui modificar 
alguna de les dates assignades al calendari esportiu. 
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2. RENOVACIONS I ALTES DE LLICÈNCIES 

S'obre un termini fins al dia 20 d’agost de 2019 per la renovació de les llicències de 
competició, amateur i la sol·licitud de noves altes.  

Les sol·licituds de renovació o d’alta de llicències presentades amb posterioritat a la 
data de termini no podran iniciar la competició en la primera prova del Campionat de 
Catalunya (08/09/2019), i s’incorporaran en la segona prova del Campionat 
(15/09/2019). 

Renovacions 

Cal emplenar i signar individualment el nou full de consentiment de tractament i protecció 
de dades de caràcter personal. Aquest full informa sobre les obligacions que assumeix la 
FCAG i els drets dels esportistes federats respecte al tractament i protecció de dades de 
caràcter personal incloses en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). 

Donat que l’entrada en vigor de la nova normativa estableix que cal comptar amb el 
permís exprés i no tàcit per disposar i utilitzar les dades personals dels esportistes 
federats, si el sol·licitant no atorga el seu consentiment no podrem tramitar la llicència 
que li habilita com  a federat. 

Per completar la renovació, també caldrà emplenar l’arxiu Excel adjunt i retornar-lo a 
secretaria FCAG, a l’adreça de correu electrònic info@fcagility.com. 

Altes 

Cal emplenar el nou model de sol·licitud de llicència de competició o amateur (disponible 
a la pàgina web de FCAG), i retornar-lo a secretaria FCAG info@fcagility.com. 

Com en el cas de les renovacions, aquesta sol·licitud inclou informació sobre el tractament 
i protecció de les dades personals. Si el sol·licitant de la nova llicència no atorga el seu 
consentiment no podrem tramitar la llicència que li habilita com  a federat. 

Documentació addicional a adjuntar: 

 Fotocopia del DNI (per ambdues cares) 

 Fotocopia de la targeta de CatSalud 

 Fotocòpia de les dades del gos de la cartilla veterinària (no fa falta el full de 
vacunes) 

 Autorització parental, si el esportista es menor d’edat (disponible a la 
pàgina web de FCAG). 
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Tan per les altes como per a les renovacions de les llicències existents, caldrà 
incorporar la còpia del resguard de la transferència efectuada (s’haurà de mencionar el 
nom de l’entitat que la realitza i el concepte) al compte corrent de: 

BANC SABADELL - IBAN ES84 0081 7017 7200 0120 6823 

No es tramitarà cap sol·licitud que no tingui tota la documentació sol·licitada.  

 

Inscripcions Iniciació 

Tots els federats que comencin a participar en iniciació hauran de portar complimentat 
el imprès full de mesurament (disponible a la pàgina web de FCAG) a la primera prova 
en la que participin i es procedirà a: 

 La comprovació de microxip. 

 La comprovació de la cartilla veterinària o passaport per verificar les dades del 
gos i la vacunació antiràbica. 

 El mesurament del gos per determinar a quina categoria pertany.  

Els clubs que presentin debutants a Iniciació hauran de comunicar-lo al comitè esportiu 
comitesportiu@fcagility.com, i a secretaria FCAG info@fcagility.com amb un mínim de 
set dies d'antelació, per tal de planificar les tasques de control i mesurament a la 
prova. 

3. QUOTES TEMPORADA 2019/20 

QUOTES TEMPORADA 2019/2020 

Llicència de competició 1er gos 135 € 

Llicència de competició 1er gos a partir de la 10a prova (½ Temp) 80 € 

Llicència de competició 2on i successius gossos 60 € 

Llicència de competició 2on i successius gossos (½ Temp) 40 € 

Llicència Infantil (fins 14 anys) 35 € 

Llicència Infantil (fins 14 anys) 2n i successius gossos 0 € 

Llicència Juvenil (de 15 a 19 anys) 65 € 

Llicència Juvenil (de 15 a 19 anys) 2n i successius gossos 0 € 

Llicència Juvenil (de 15 a 19 anys) (½ Temp) 40 € 

Llicència Veterans (a partir de 60 anys) 65 € 

Llicència Veterans (a partir de 60 anys) 2on i successius gossos 0 € 
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QUOTES TEMPORADA 2019/20 (Cont) 

Llicència Veterans (a partir de 60 anys) (½ Temp) 40 € 

Llicència Amateur 35 € 

Llicència Tècnics 35 € 

Pagament per prova individual (a partir prova 16) 15 € 

Quota anual de clubs 135 € 

Fiança d’ingrés d’un club 150 € 

 

4. ÉS OBLIGATORI FEDERAR-SE? 

Us deixem amb els fragments de la llei de l’esport que ens parlen de l’obligatorietat de 
disposar d’una llicència federativa per a tot aquell que practiqui un esport, 
independentment de si ha de competir, i de la responsabilitat que els clubs hi tenen al 
respecte. 

DECRET LEGISLATIU. 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport. 

Article 23 

—3 Als efectes legals que corresponguin, i atesos els beneficis que en puguin derivar, 
la pràctica de l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar mitjançant una llicència 
esportiva, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. Aquesta llicència ha 
d’incloure, com a mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals indemnitzacions, 
la responsabilitat civil adequada als riscs que comporti l’activitat, i l’assistència 
sanitària, sempre que l’esportista no acrediti tenir protegides les contingències per 
mitjà d’una altra assegurança. El reglament ha de preveure les llicències temporals, 
que han de tenir en compte el temps de durada i el risc de l’activitat esportiva per a la 
qual se sol·licita. 

Article 62 

—3 Les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lucre o 
sense, i les empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques d’esbarjo i 
d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva o es prestin serveis esportius, 
llevat dels centres d’ensenyament general en horari lectiu, han de disposar, com a 
mínim, d’un titulat o titulada d’esport, en els termes que s’estableixin per reglament. 
Així mateix, han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels 
danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra 
persona com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat 
esportiva. 
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—4 Les entitats, els establiments o les empreses a què fa referència l’apartat 3 han 
d’exigir que els usuaris de llurs instal·lacions o serveis disposin d’una llicència 
esportiva, en els termes establerts per l’article 23.3 

 

 

Salutacions, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 

http://www.fcagility.com/
mailto:info@fcagility.com

