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Circular 1/19 - Reg. de sortida: 10
 15 de gener 2019

Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES RFEG 2019
Distingides i distingits,
Us informem que a partir d'avui dia 15 de gener estarà disponible a la intranet de la Federació
Catalana de Gimnàstica (www.gimcat.com) el tràmit de subscripció de llicències de la Real
Federación Española de Gimnasia 2019; el pagament de les llicències s’ha de fer a través del mateix
servei de la intranet, essent necessària una targeta de crèdit o de dèbit.

NOU SISTEMA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES RFEG
La RFEG estrena un nou sistema d'intranet per a la tramitació de les seves llicències, sistema al que
podeu accedir mitjançant aquest link: http://gestion.rfegimnasia.net

IMPORTANT: Tal i com ens ha informat la RFEG, us comuniquem que, aquest nou sistema
d'Intranet, NO mantindrà cap tipus de dades d'anys anteriors i per tant s'hauran de realitzar de
nou totes les fitxes dels federats. Caldrà iniciar el tràmit a l'apartat "Crear nuevo usuario".
Serà OBLIGATORI per a tots els/les usuaris:
- Adjuntar còpia del DNI (per davant i per darrere).
- Indicar una adreça de correu electrònic.
- Incorporar a la fitxa d'entrenadors i jutges una còpia de la seva titulació vigent en format PDF.
- Per a les llicències d'entrenadors i jutges que tinguin contacte amb menors, serà necessari
aportar el certificat d'absència de delictes sexuals, que caldrà renovar cada cicle olímpic. El
certificat es pot sol·licitar en el següent enllaç:
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificadodelitos
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- Cada sol·licitud de llicència haurà d'estar acompanyada per una fotografia digital (.jpg, .jpeg, .gif,
.png, .bmp) de la persona. Aquesta fotografia ha de complir uns requisits concrets: la persona ha de
ser fàcilment identificable, la fotografia ha de ser actual, l'expressió facial neutra (amb la boca
tancada i els ulls oberts), la cara ha d'ocupar un 70 - 80% de la fotografia, no està permès l'ús
d'ulleres ni barrets/gorres i no poden haver-hi ombres o reflexos. La fotografia no pot ser en blanc i
negre i el fons haurà de ser neutre/blanc llis. Per últim, el tamany haurà d'estar entre 50kb i 100kb,
les dimensions 4 cm x 5 cm i la resolució 300 DPI.
Podeu trobar exemples de fotografies vàlides al document PDF "Programa Licencias RFEG", que us
adjuntem en aquest mateix correu.
RECORDEM: Per a donar d'altra un club a la RFEG, cal que ens feu arribar el "Formulari
d'acreditació de tècnics RFEG 2019" complimentat i signat pel tècnic de nivell 3 vinculat al
vostre club al correu electrònic: jcantero@gimcat.com

- Documents adjunts:
1.
2.
3.
4.
5.

Circular 1.19 - Tramitació de Llicències RFEG 2019.
"Circular Programa Licencias 2019 RFEG".
Autorització menors d'edat RFEG.
ANNEX 1, clàusula per federats/des.
Formulari d'acreditació tècnics RFEG 2019.

Si teniu qualsevol dubte amb la nova aplicació d'Intranet de la RFEG, cal que contacteu amb aquesta
adreça: federacio@gimcat.com
Us recordem que: la Real Federación Española de Gimnasia incrementa el preu d’homologació de
llicències a partir del 15 de març del 2019, i com estableixen les seves normes, les llicències han
d’haver estat validades amb mínim 15 dies d’antelació a la data de termini d’inscripció a una
competició, o en cas contrari caldrà abonar la sanció corresponent. Com que el tràmit i pagament
d’homologació de llicències i d’inscripcions a campionats d’Espanya els ha de realitzar la Federació
Catalana de Gimnàstica, els terminis que consten al calendari RFEG s’avançaran 15 dies per fer
les gestions i pagaments previs a la intranet de gimcat.com.

CONTACTE AMB FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
Si per alguna gestió us heu de desplaçar a les nostres oficines, cal que us acreditem al servei de
seguretat de l’entrada, per aquest motiu heu de comunicar el nom i número de DNI de la persona al
mail federacio@gimcat.com, amb una antelació mínima de 24 hores.

Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem
atentament,
ADMINISTRACIÓ
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