
 FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA 
 
 

Rambla Guipúscoa 23-25, 3r. Of. D i E. - 08018 BARCELONA 
Tel. 93 268 00 48 – secretaria@fcpetanca.cat 

Circular  1 / 2021 DELEGACIONS  

A: PRESIDENTES DE CLUBS AFILIATS/ADHERITS DELEGACIONS DE GIRONA/LLEIDA/TARRAGONA 

DATA: 15 de Febrer de 2021 

RE: Preus i tarifes Temporada 2021 

Benvolgut  President: 

Li enviem adjunt  l'imprès de Fitxa Nacional de Club que haurà de retornar emplenat per actualitzar 
les dades de contacte del seu club a la temporada 2021, encara que no s'hagi produït cap canvi en la 
seva junta directiva o a la resta de dades pel que fa a l'any que ara acaba. 

 
A continuació detallem les tarifes i preus del 2021: 
 

CONCEPTE 
PREU       
2020 

PREU     
2021 

 

Cànon de Club (a pagar abans del 15/3/2021) 65,00€ 60,00€  

Llicència Sènior Homologada (18 – 65a.) 32,00€ 25,00€  

Llicència Major 65a. Autonòmica (nascuts el 1955 i anteriors) 25,00€ 20,00€  

Llicència Sub-23 (els nascuts entre 1999 i 2003) --- 23,00€  

Llicència Juvenil (els nascuts entre 2004 i post.)** 10,00€ 5,00€  

Duplicat de carnet 2,00€ 2,00€  

Inscripció en Cts. de Catalunya, F. Prèvia (tripleta / dupleta) 9,00€ 6,00€  

Inscripció en Campionat de Catalunya Tir 8,00€ 6,00€  

Inscripció en Lliga Provincial (per equip) 40,00€ 00,00€  
 
 
El nombre mínim de llicències homologades d'un club és de 3 llicències que han de ser abonades en 
la primera tramitació. 
 
El pagament del Cànon és condició ineludible per tramitar llicències i s'ha d'efectuar abans del 
15 de març, en qualsevol de les vocalies / delegacions de la Federació o en la Secretaria o bé 
ingressar-lo en compte, després de la qual cosa és imprescindible que faci arribar el resguard d'ingrés 
per correu postal, correu electrònic o fax. 
 
Per treure una llicència juvenil, és obligatori estar en possessió del D.N.I. (No vàlid el llibre de família). 
 
Els recordem que l'únic format vàlid de la llicència autonòmica és el carnet de PVC que inclou la 
fotografia del jugador digitalitzada. 
 
En cas de canvi de modalitat o categoria marqui costat de el nom a l'imprès de renovació una C. No 
s’admet el canvi de categoria de la llicencia un cop tramitada. 
 
La generació de carnet per canvi de modalitat (de autonòmica a homologada o viceversa), pèrdua, etc 
... un cop expedida suposarà l'aplicació de la tarifa de "Duplicat de carnet" (2 €). 
 
Per això li preguem que revisin la documentació abans de realitzar qualsevol tramitació. 
 
 
Secretaría General 


