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Circular núm. 42

NOU FUNCIONAMENT DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES
Benvolguts presidents i directors,
La Junta Directiva de la Federació Catalana ha decidit un canvi en el periode anual de la
validesa de les llicències federatives amb la intenció d’adequar-les a la temporada natural
esportiva.
S’estableix que:
1.
2.
3.

El periode temporal de les llicències començarà en setembre i finalitzarà el 31 d’agost
de cada any.
Els nous practicants tramitaran la seva primera llicència amb data de caducitat 31
d’agost de 2008.
Els esportistes amb llicència en vigor (fins al 31 de desembre de 2007), tramitaran en el
mes de gener de 2008 la renovació de la llicència que tindrà data de caducitat 31
d’agost de 2008, amb un preu reduït, doncs la seva durada serà de vuit mesos.

Us volem informar que el Consell Català de l’Esport sufraga i es fa càrrec de les despeses de
l’asseguraça mèdica per al menors de 16 anys i, seguint les seves directrius, la Federació ha
aplicat directament el descompte d’aquesta quantitat en els nous preus de les llicències.
Hem creat també una nova franja d’edat (menors de 7 anys) amb una quota molt econòmica
amb l’objectiu de facilitar el seu acostament a la Federació.
Volem recordar-vos que tots els practicants dels nostres esports i disciplines estan obligats a
tenir tramitada l’assegurança mèdica a travès de la Federació Catalana de Judo i D.A.
Si per desgràcia hi hagués un accident o lesió important la companya d’assegurances
demanaria la llicència de la Fecajida, ja que la seguretat social no cubreix els accidents
esportius. (Si teniu algun dubte contacteu amb la Federació.)
Preus llicències Setembre 2007 a 31 d’agost 2008
Esportistes nascuts en 1991 o anys anteriors -----------------------Esportistes nascuts en 1992-1993-1994 -----------------------------Esportistes nascuts en 1995-1996-1997 -----------------------------Esportistes nascuts en 1998-1999-2000 -----------------------------Esportistes nascuts en 2001 o anys posteriors ---------------------Col·legiats i Tècnics --------------------------------------------------------Llicència d’un segon esport -----------------------------------------------

54,00 €
35,00 €
19,00 €
12,00 €
6,00 €
49,00 €
20,00 €

En el mes de Novembre comunicarem als clubs els preus de la renovació de llicències que
seran proporcionals als mesos assegurats.
Tarjeta CAT Salut: Per decisió del Consell Català de l’Esport, en la tramitació de la llicència
serà imprescindible anotar la referència del CAT Salut de l’esportista.

El número de CatSalut apareix a les tarjetes del Servei Català de la Salut (el CatSalut). La
tarjeta sanitària individual (TSI) ens identifica i acredita com assegurat o asegurada del Servei
Català de la Salut. La TSI és la clau d´accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.
En aquesta tarjeta apareix en lletres negres a sobre del nostre nom i cognoms un seguit de
lletres i números.

