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Circular núm. 50

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2011/2012
Benvolguts presidents i directors,
La nova Junta Directiva de la Federació ha aprovat la congel.lació dels preus de les llicències
de la temporada 2010-2011 per a la propera temporada esportiva 2011/2012 i que apareixen a
continuació.
Com els anys anteriors, el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives
Catalanes sufraguen i es fan càrrec de les despeses de l’assegurança mèdica per als menors
de 17 anys.
Codi CATSALUT.
Us recordem que en la tramitació de les llicències dels esportistes nascuts en 1995 i posteriors
s’ha d’incloure el codi del CATSALUT de l’esportista.
La Federació no fa servir aquesta dada en absolut sinó que és una informació que el Consell
Català de l’Esport fa servir per evitar duplicacions. Un mateix nen o nena pot practicar diferents
esports i participar en l’esport escolar i/o també en activitats federatives i només tindrà una
assegurança.

Preus llicències 1 setembre 2011 a 31 d’agost 2012
Esportistes nascuts en 1994 o anys anteriors (Adults)
Esportistes nascuts en 1995 -1996 -1997 – 1998 (13 a 16)
Esportistes nascuts en 1999-2000-2001 (10 a 12)
Esportistes nascuts en 2002-2003-2004 (7 a 9)
Esportistes nascuts en 2005 o anys posteriors (fins 6 anys)
Col·legiats i Tècnics
Llicència d’un segon esport
Defensa i Protecció

56,00 €
37,00 €
21,00 €
14,00 €
8,00€
51,00 €
22,00
€
56,00 €

Volem que tingueu en compte que, desde el gener de 2012, al canviar l´any també canviaran
les dates de naixement a contemplar per la tramitació de la llicència (p. Exemple, els adults
seran els nascuts el 1995 i no el 1994, etc), ja que per la tramitació de la llicència es compta
l´edat de l´esportista en el moment de tramitar la llicència.

Properament us enviarem el formulari excel perque l´ompliu amb les vostres llicències per la
nova temporada.
El pagament de les llicències el podeu fer mitjançant transferència bancària al compte corrent:
BANCO DE SABADELL – ATLÀNTICO
C/C: 0081 0078 26 0001098511

Fermín Parra Berguices
President

