
 
 

 FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA 
 
 
 
 

C i r c u l a r  1 / 2 0 22  DELEGACIONS 
 
 

A:      PRESIDENTS DE CLUBS AFILIATS/ADHERITS A LES DELEGACIONS DE LLEIDA, GIRONA I 
TARRAGONA           
DATA: 3 de gener de 2022 

RE:      Preus i tarifes Temporada 2022 
 
Benvolgut President: 
 
Encarem una nova temporada amb algunes novetats respecte d’anys anteriors. 
A continuació detallem les tarifes i preus del 2022: 
 

CONCEPTE   PREU 
Cànon de Club (a pagar abans de l' 1/2/2022) 65,00€ 
Llicència Sènior Autonòmica (18 – 65a.) 35,00€ 
Llicència Major 65a. Autonòmica (nascuts el 1956 i anteriors) 30,00€ 
Llicència Juvenil (els nascuts el 2005 i posteriors.)** 15,00€ 
Llicència Sub-23 (nascuts entre 2000 i 2004 ) 32,00€ 
Inscripció en Cts. de Catalunya, F. Prèvia (tripleta / dobleta)/equip 9,00€ 
Inscripció en Campionat de Catalunya Individual 6,00€ 
Llicència promoció (no vàlida per competir) 5,00€ 
Inscripció a la Lliga Provincial (per equip) 40,00€ 

 
Podreu iniciar els tràmits a partir del dia 10 de gener. 
A partir del dia 19 de març el preu de totes les llicencies s’incrementarà en 15€ (excepte la 
Juvenil). 
 
El mínim de llicències d'un club és de 8 llicències que s'hauran d'abonar a la primera tramitació. 

 
El pagament del Cànon s’haurà de fer efectiu abans del dia 1 de febrer. Sense pagament previ 
del Canon, no s’admetrà cap tramitació. En cas de pagament per ingrés bancari haureu d’enviar per 
email el comprovant. 

 
Tots els clubs hauran de proporcionar una adreça electrònica de comunicació (email). La Fitxa Nacional 
del Club l’enviareu només per email i en el format oficial que trobareu penjat a la nostra web.  

La llicència de Promoció és un nou tipus de llicència destinada a captar afeccionats i aproximar-los al 
nostre esport. Està per tant dirigida a persones que no hagin tingut mai llicencia federativa i no podran 
participar en competicions oficials. 

 

Agraint per anticipat la seva col·laboració, rebi una salutació cordial, 

 
 
 

Secretaria General 
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