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CIRCULAR INFORMATIVA - CI-2016-21 
 
 

PROCÉS NOVES LLICÈNCIES 2017 
CAMPIONATS XOUS I QUARTETS 2017 

 
 

 
Us informem del procediment per la confecció de les llicències 2017 i inscripció 
als Campionats de Xous i Quartets 2017 de les vostres Territorials 
 
El tancament de la Temporada 2016 està prevista pel dia 7 de desembre de 2016 
i l’aplicació de llicències estarà operativa per tramitar llicències a partir del 12 de 
desembre de 2016. En el moment en què es pugui tramitar llicències us ho 
comunicarem per correu electrònic. 
 
Us recordem que, els clubs que tinguin deutes pendents amb la Federació 
restaran bloquejats i no podran preinscriure llicències fins que regularitzin la 
situació. Es poden consultar els albarans pendents a l’aplicació de tramitació de 
llicències/competicions (albarans llicències, albarans manuals i albarans 
inscripcions). Per qualsevol dubte pel que fa a albarans pendents de liquidar us 
podeu adreçar a comptabilitat.clubs@fecapa.cat 
 

a) TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE XOU PER PARTICIPAR EN EL 
CAMPIONAT DE XOUS i QUARTETS 2017: 

 
1. Des del 12 de desembre fins a l’1 de gener només es podran preinscriure 

llicències de la modalitat de Xou (és a dir, esportistes de Categoria XOU o 
bé esportistes d’altres categories que hagin de participar als campionats 
convocats pel mes de gener de 2017. 

2. Les llicències d’esportistes, tècnics i delegats d’altres modalitats no es 
podran preinscriure fins el dia 31 de desembre. En el cas de que un club 
realitzi preinscripcions de llicències d’altres esportistes restaran eliminades 
i s’hauran de tornar a preinscriure a partir del dia 1 de gener. 

3. Recordem l’obligatorietat d’adjuntar Certificat Mèdic al formulari federat 
dels esportistes majors de 15 anys o els que compleixin 15 anys durant la 
temporada 2017. És requisit obligatori. 

4. Des del dia 12 de desembre i fins el 30 de desembre de 2016 es 
validaran totes les llicències que estiguin correctament preinscrites. 
(Certificat Mèdic correcte, DNI vigent, etc.). 
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5. Les llicències validades és facturaran i quedaran automàticament 

Tramitades (tot i que no estiguin pagades) per que els Clubs realitzin 
la inscripció al Campionat de Xous i Quartets 2017 de la seva Territorial, 
com a molt tard el 4 de gener de 2017. 

6. Els albarans generats en concepte d’aquestes llicències de Xou (indicades 
al punt 5) hauran de ser liquidats, com a màxim, el 8 de gener de 2017 
mitjançant transferència bancària. 

7. Un cop realitzat el pagament dels albarans de llicències heu d’enviar un 
correu electrònic adreçat a comptabilitat.clubs@fecapa.cat adjuntant el 
justificant de la transferència. 

8. Tot albarà de llicències corresponents a la modalitat de Xou no pagat i 
justificat abans del 8 de gener de 2017 a les 23:59h comportarà la 
baixa del grup de la Competició i la no inclusió del Grup en el sorteig del 
Campionat de Xous i Quartets 2017.  

 
No és permetrà cap inscripció fora de termini, sense excepcions. Els Clubs són 
els responsables del compliment dels requisits bàsics de participació dels seus 
esportistes en la competicions corresponents. 
 
 
Atentament, 
 
Comitè Català     Oficina d’Atenció als Clubs 
de Patinatge Artístic    Federació Catalana de Patinatge 
 
 
Barcelona, 14 de novembre de 2016 
 
 


