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RENOVACIONS LLICÈNCIES TEMPORADA 2018-2019
ADAPTACIÓ DEL PREU AL CANVI DE TERMINI DE VIGÈNCIA
DE LES LLICÈNCIES

La RFETA va decidir a l’última Assemblea modificar la durada de les llicències,
que deixen de ser anuals i passen a ser vàlides per temporada esportiva, és a
dir, d’1 octubre de l’any en curs a 30 de setembre de l’any següent. Tanmateix
va acordar que aquest canvi seria d’aplicació a la temporada 2018-2019, sense
establir un període transitori que salvaguardés el fet que els federats amb
llicencia 2018 ja havien abonat i tenien cobert el termini d’octubre a desembre
de 2018.
La Junta de la Federació Catalana, per a evitar aquest greuge en les
renovacions dels federats, ha decidit, com a mesura excepcional i que només
afectarà a la present temporada 2018-2019, adaptar el preu de la renovació de
la llicència aplicant la corresponent reducció en la mateixa, dels 3 mesos
esmentats.
Es tracta d’una mesura excepcional que només afecta a aquesta primera
temporada, i exclusivament aplicable als federats amb llicència 2018 que
RENOVEN LA LLICÈNCIA DE LA TEMPORADA 2018-2019, és a dir els
federats que tenien la llicència tramitada el 2018 (en vigor fins a 31 de
desembre de 2018).
La propera temporada 2019-2020, ja no es veurà afectada per aquesta
problemàtica temporal per tant les renovacions de llicències, que es produiran a
l’octubre de 2019, tornaran al seu preu íntegre.
S’adjunta el nou llistat de preus de llicència de la TEMPORADA 2018-2019,
amb els preus adaptats per als federats que renoven les llicències 2018.
Les LLICENCIES NOVES, no estan afectades per aquesta problemàtica
temporal, per tant no se’ls aplicarà el descompte i el preu és el preu íntegre
anual. Totes les llicencies, noves i renovades, tindran vigència fins al 30 de
setembre de 2019.
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