
   
 

Per procedir a la tramitació de la llicència, cal efectuar els següents passos: 

1.- Clica a l’enllaç: https://www.aquatics.cat/tramitsFCN/tramitaciollicencies22-23 

2.- Clica a l’apartat: “Sol·licitud llicència anual i protecció de dades esportista o esportista 

màster” 

3.- T’apareixerà una pantalla com aquesta: 

 

Clica on diu “Start Filling” 

4.- T’apareixerà una pantalla on et demanarà dades personals (Nom, cognoms, e-mail, telèfon, 

adreça, data naixement...) Has d’omplir tots els camps degudament, fins arribar a “següent” 

5.- Cliques a “següent” i et sortirà una pantalla amb la sol·licitud de llicència pròpiament dita. 

És una pantalla com aquesta: 

 

https://www.aquatics.cat/tramitsFCN/tramitaciollicencies22-23


   
 

Poseu la vostra modalitat (la majoria és Esportista) “Natació” i cliqueu el nom del club “Torelló 

NC”.  

Tal com diu a l’observació, si en alguna de les preguntes referents a l’estat de salut poseu “Sí”, 

haureu d’adjuntar el corresponent certificat mèdic. En cas contrari no demana res. 

6.- Avanceu cap a la lectura de la RGDP 

7.- Avanceu cap a “signatures”. Aquí haureu de signar. Els menors caldrà que signi també el 

representant legal. 

8. Finalment aneu a “enviar” 

9.- Rebreu al vostre mail un PDF com aquest (aquest és fictici, només és una prova): 

 

 

10.- Ja has obtingut la Sol·licitud de llicència. Ara farem la petició. La petició es fa des del club. 

Ens has d’enviar la següent documentació: 

- El PDF que t’ha enviat la Federació (punt número 9). Si pot ser, quan l’enviïs, posa al nom del 

fitxer  “Nom i cognom + Petició llicència 22 23”. Per Exemple “Sergio X petició llicència 21 22” 

 



   
 

 

- PDF amb el DNI del nedador peticionari. Si pot ser, d’aquesta manera: 

 

Posat en PDF en una sola pàgina ens facilitareu molt la feina. Sinó doncs passeu la foto i ja ho 

arreglarem nosaltres. IMPORTANT: Comproveu que el DNI no estigui caducat.  

En cas que no tinguin DNI pot ser el Llibre de família o bé el Passaport. 

IMPORTANT: tots els menors també hauran de fer un altre PDF amb el DNI del representant 

legal que hagi signat la petició de llicència. Si pot ser, amb el mateix format ja comentat. 

En aquets cas el nom del PDF seria “DNI Sergio X” 

Tota aquesta documentació l’has d’enviar al mail del club: natacioclubtorello@hotmail.com a 

la major brevetat possible. 

 

Moltes gràcies 

mailto:natacioclubtorello@hotmail.com

