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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES 

 

 
- NOVES TAXES ESPECIALS PER LA PROPERA TEMPORADA 2017-2018. 
 
 
Perquè en tingueu coneixement i als efectes us informem que en la passada Assemblea General, 
celebrada el 17 de juny, es van aprovar les següents taxes especials per la propera temporada : 
 

- PER TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA SENSE CARTA DE BAIXA 
 
A la tramitació de la llicència de jugador/a que canviï de club, d’una temporada a l’altra, sense 
aportar la corresponent carta de baixa del club de procedència se li aplicarà la següent taxa en 
funció de la categoria del nou equip: 
 

 PREMINI I MINI   200,00 €  

 PREINFANTIL I INFANTIL  150,00 €  

 DE CADET A SENIOR  100,00 € 

 

- PER TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA DE JUGADOR PROVINENT DEL PROGRAMA DE 
DETECCIÓ I PERFECCIONAMENT (PDP) 
 
A la tramitació de la llicència de jugador/a que canviï de club formant part del Programa de PDP 
sense aportar la corresponent carta de baixa del club de procedència i que la temporada anterior 
(pas de mini 1r a 2n any) formes part del Programa de Detecció i Perfeccionat (PDP) de l’FCBQ 
s’aplicarà una taxa de 400,00€. Aquesta taxa s’aplicarà amb independència de la taxa per 
tramitació de llicència sense carta de baixa. 

 

i les quals aniran destinades a una bossa comuna que es repartirà entre els clubs que no es 
trobin en els dos casos anteriors. 
 

Pel que fa a la baixa d’ofici atorgada pel Comitè de Competició (Art. 69), no hi hagut variacions 
reglamentàries al respecte, i per tant el Comitè de Competició procedirà de la mateixa manera que 
en anteriors temporades, atorgant d’ofici la corresponent carta de baixa al jugador/a que ho sol•liciti 
i no tingui pendent cap obligació amb el seu anterior club.  
 
Per la Federació Catalana de Basquetbol, el fet que el Comitè de Competició atorgui la baixa d’ofici, 
no significarà la inaplicació de la taxa especial al club que emeti la llicència nova. 
 
 
Barcelona, 21 de juny de 2017 
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