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NORMES DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES FEDERATIVES 

1.- En general les sol·licituds de llicències seran tramitades pels clubs. No es 
tramitaran les llicències sol·licitades directament per els/les esportistes, excepte 
excepcions justificades i atenent especialment esportistes empadronats/as en 
altres Comunitats Autònomes. 

2.- Els Clubs només podran sol·licitar llicències federatives per a les especialitats 
esportives que tenen reconegudes en els seus propis Estatuts. Per a la tramitació de 
llicències federatives d'especialitats esportives no reflectides en els seus Estatuts, 
els Clubs hauran de sol·licitar la creació de “Seccions Esportives”. 

3.- La sol·licitud de llicències federatives es realitzarà mitjançant el sistema web 
o aplicació que designe la FDACV. A aquest efecte la Federació entregarà a cada 
Club un únic usuari i contrasenya que donarà accés al sistema informàtic. El Club 
s'ha de fer responsable de la deguda custòdia de l'usuari i contrasenya. Les 
sol·licituds de llicències federatives deuran obligatòriament consignar dades 
verídiques dels federats. 

4.- La formalització final de les llicències federativa es realitzarà després de la 
recepció en la Federació del resguard d'ingrés, transferència, taló nominatiu o 
domiciliació bancària d'aquestes. No s'admet efectiu per al pagament de les 
llicències i no es tramitaran llicències la sol·licitud de les quals no vaja acompanyada 
del preceptiu pagament. 

5.- La validesa de la llicència federativa comença en la data que figura en la mateixa 
i fins al 31 de desembre de cada any. En cap cas la llicència esportiva pren validesa 
en la data en què s'abone la quantitat corresponent. 

6.- És obligació del Club informar els seus socis/as de les cobertures de la llicència 
federativa i dels tràmits a seguir en cas d'accident esportiu. Igualment, és obligació 
del Club tramitar davant la Federació, en el termini improrrogable de set dies, 
l'oportú comunicat d'accident. 

7.- Les sol·licituds de llicències federatives d'ala delta, parapent i paramotor de 
nous/as esportistes només podran ser tramitades per les Escoles oficialment 
reconegudes. En el cas que un Club sol·licite un alta nova haurà d'adjuntar, juntament 
amb la sol·licitud, còpia de la documentació que acredite l'experiència i titulacions 
necessàries per a la pràctica esportiva de la modalitat. 

8.- Les llicències trimestrals o semestrals tramitades per les escoles i seran d'ús 
exclusiu per a alumnes/as. Havent d'aportar, juntament amb la sol·licitud, còpia del 
contracte de l'alumne/a degudament emplenat i signat i fotocòpia del DNI o 
Passaport del/de l'alumne/a.  

9.-Els esportistes no alumnes/as, podran sol·licitar llicències semestrals 
exclusivament a partir de l'1 de Juliol de l'any en curs i trimestrals a partir de l'1 
d'Octubre de l'any en curs. 
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10.- Les llicències federatives s'expedeixen per a una determinada modalitat. 
Només cobriran altres modalitats sempre que se sol·licite formalment a la FDACV 
i a més s'estiga en possessió dels requisits mèdics, títols i habilitacions 
tècniques que habiliten per a la pràctica esportiva de les altres modalitats 
sol·licitades. 


