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CIRCULAR 15/2020 – Línies de subvenció a esportistes de la FDACV 

Vvalència, 2  de juliol de 2020 

Estimats/des federats/des, 

A continuació, us facilitem tota la informació referent a les subvencions que es podran sol·licitar a la 
FDACV, així com el procés per a la seua sol·licitud en cada cas; 
Les línies de subvencions per a federats/des de la FDACV i les seues diferents quanties per a 2020 es 
poden subdividir en 2 capítols diferents: 

Subvencions a esportistes: Ajudes a competició – 3.200 €
Subvencions a clubs i esportistes: Pagaments de taxes de club en RFAE i llicències úniques RFAE
- 3.000 €

Subvencions a esportistes: 

Partida habitual ja en el pressupost de la FDACV. Els/les esportistes de la FDACV poden sol·licitar ajudes 
per participació en esdeveniments nacionals, que es realitzen fora del territori geogràfic de la província 
en la qual es troben empadronats/des. Per a això, és necessari aportar el certificat d'empadronament i 
acreditar les despeses realitzades per part de els/les esportistes quan opten a aquesta partida.  

Tots els/les esportistes accedeixen en igualtat de condicions a aquesta partida. És a dir, la partida 
pressupostària es reparteix per igual entre tots/es els/les esportistes que ho sol·liciten i que complisquen 
les condicions independentment de la seua especialitat. A més, l'import de cada subvenció personal no 
pot superar el 30% de la mitjana aritmètica del pressupost de totes les vocalies. 

LLICÈNCIA ÚNICA 

La llicència única a conseqüència d'una resolució del Tribunal Constitucional, va deixar de ser obligatòria 
per a aquelles persones que no vulguen participar en competicions i esdeveniments nacionals.  
RFAE disposa de dues taxes de llicència única per a els/les esportistes de les federacions autonòmiques 
integrades:   

Aquelles federacions que tramiten totes les seues llicències en la modalitat de llicència única
abonaran els/les esportistes 5 € per cada llicència terra i 10 € per cada llicència aire.
Aquelles federacions que tramiten només les seues llicències en la modalitat de llicència única
per a aquelles persones que participen en esdeveniments nacionals els/les esportistes abonaran
30 € per cada llicència terra i 40 € per cada llicència aire.

La nostra Federació va realitzar diverses propostes a RFAE amb la finalitat d'establir un pagament total 
que incloguera a tots/es els/les federats/des i clubs, però no va obtindre una resposta favorable.  
Després de debatre els pros i contres de totes dues opcions i atès que no és possible obligar a tots/es 
els/les federats/des al fet que disposen de llicència única després de la sentència del Tribunal 
Constitucional, la nostra federació va optar per tramitar a petició de els/les federats/des interessats les 
llicències úniques en la seua especialitat corresponent quan se sol·liciten per aquests/es.  
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Atès que això suposa que la llicència única per a els/les esportistes que vulguen participar en 
esdeveniments nacionals han d'abonar 30 € o 40 € segons l'especialitat que practiquen, subvencionarem 
aquestes quantitats en diferents quanties que arribaran al 100% de manera que no siga onerós per a 
aquests/es. Per a accedir a aquestes subvencions s'han de complir les condicions que ara us indiquem: 
 
Subvenció Quota de llicència única RFAE: 
 
En aquest cas la subvenció i condicions dependrà de: 
 
a) Si el/la federat/da ha tingut llicència per la FDACV en algun dels tres últims anys: 
 
En aquests casos la subvenció serà del 100% de la quota de llicència única amb només una participació 
en un esdeveniment inclòs en el calendari de RFAE.  
Procés:  
 
1- El/la esportista sol·licitarà i abonarà l'habilitació de llicència única a través del Club o la FDACV com és 
habitual.  
2- El/la esportista després de la seua participació en l'esdeveniment inclòs en el calendari *RFAE haver 
d'acreditar-lo davant la FDACV. 
3- La FDACV procedirà a la subvenció immediata del 100% de la quota de llicència única mitjançant 
transferència bancària. 
 
b) Si el/la federat/da no ha tingut llicència per la FDACV en algun dels tres últims anys: 
 
En aquests casos la subvenció podrà aconseguir el 100% de la quota de llicència única depenent de la 
participació en esdeveniments inclòs en el calendari de RFAE.  

 En el cas d'especialitats terra, cada participació en esdeveniments inclosos en el calendari de 
RFAE, serà subvencionada amb 10 €, fins a aconseguir el 100% de la quota. (3 participacions).  

 En el cas d'especialitats aire, cada participació en esdeveniments inclosos en el calendari de 
RFAE, serà subvencionada amb 15 €, 15 € i 10 €, fins a aconseguir el 100% de la quota. (3 
participacions))   

Procés:  
 
1-El/la esportista sol·licitarà y abonarà la habilitació de llicència única a través del Club o la FDACV com 
és habitual  
2- El/la esportista després de la seua participació en l'esdeveniment inclòs en el calendari RFAE haver 
d'acreditar-lo davant la FDACV. 
3- La FDACV procedirà a la subvenció immediata de la part de la quota de llicència única que corresponga 
mitjançant transferència bancària. No és condició la participació en 3 proves de manera obligatòria. Cada 
participació serà subvencionada independentment. 
 

Una cordial salutació, 

 


