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Direcció
Verge de Montserrat 2
El Complex Municipal de Piscines
08980, Sant Feliu de Llobregat
Barcelona

Generalitat de Catalunya
Consell Català
de l’Esport AGÈNCIA PARERA I TORT

Després de l'estiu i les vacances, iniciem la temporada esportiva amb les piles carregades i buscant la millora 
constant dels nostres esportistes, tant a nivell individual, col·lectiu i de Club.
Us informem que comencem a tramitar les llicències Federatives dels nostres esportistes per aquesta 
temporada i que poder fer-ho, cal seguir el protocol adjunt a aquesta comunicació. 
Una vegada tramitades les llicències es farà el càrrec bancari corresponent amb els imports aprovats per la 
FCN, i que podreu consultar a la seva web (https://www.aquatics.cat/tramitsFCN/tramitaciollicencies).

L’import que reclama la FCN per llicències és el següent:
- 1ª Llicència per a menors de 16 anys (2008 i menors): 50,71€ 
- 2ª Llicència (Nat + Wp) per a menors de 16 anys (2008 i menors): 0€ 
- 1ª Llicència per a majors de 16 anys (2007 i majors): 55,17€ 
- 2ª Llicència (Nat + Wp) per a majors de 16 anys (2007 i majors): pendent de consulta.

COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA?

PAS 1
Accedir al següent link i omplir el formulari que apareixerà.
https://form.jotform.com/221863797161363
Al finalitzar el procés, rebreu un correu de confirmació amb el document de “sol·licitud de llicència” (que és 
el que ens haureu d’enviar).
IMPORTANT: En cas que el vostre fill/a faci Natació i Waterpolo, s’haurà de fer el procés DUES vegades, i fer 
una sol·licitud per natació i un altre per waterpolo.

PAS 2
Adjuntar els següents documents per enviar al Club:
- Sol·licitud de llicència. (una o dues en cas de fer ambdues disciplines).
- DNI per davant i darrera de l’esportista. (Aquest document es molt important en un sol full)
- DNI per davant i darrera del pare/mare/tutor que signi la sol·licitud (en cas de ser menor de 16 anys). (Aquest 
document es molt important en un sol full)

PAS 3
Enviar tota la documentació als següents correus durant el mes de setembre.
Només fa natació: rmartinez@cnsf.cat (Rubén Martínez)
Nomes fa waterpolo: ftorres@cnsf.cat (Fran Torres)
Fa Natació + Waterpolo: rmartinez@cnsf.cat  (Rubén Martínez)
Recordem que és del tot necessari seguir les pautes del protocol de tramitació amb tota la documenta-
ció requerida per la FCN. Si teniu cap dubte feu-ho saber al tècnic de referència per aclarir-ho.


