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A/A Clubs i S. M. 

Elx 22 d'octubre de 2018 

Estimat/a President/a: 
  

Em complau dirigir-me a vosté perquè un any més pugueu gaudir dels 
avantatges que ofereix la targeta  federativa i és per això, que us va indicar com 
tramitar-la per a l'any vinent 2.019. 

Per a enguany 2019 tindrem com a companyia asseguradora (*GENERALI), la 
pòlissa ha sigut contreta per mediació de HOWDEN IBÈRIA, S. a., per tant el 
protocol d'actuació en cas d'accident esportiu es manté igual que en 2018 
(s'adjunta), també podreu trobar aquesta informació i la nova pòlissa en la nostra 
pàgina web www.femecv.com. 

Li remet instruccions de com tramitar/renovar les llicències 2019 des del 
sistema online amb el qual comencem a treballar en 2014 així com les tarifes de 
Llicències 2019. 
Amb el sistema de tramitació de llicències online pot realitzar-se el pagament 
mitjançant targeta de crèdit o dèbit o com anteriorment, realitzat l'ingrés 
corresponent de les llicències federatives que vulgueu tramitar. En cas de triar la 
forma de pagament per transferència bancària heu d'enviar-nos el justificant 
corresponent per e-mail o fax (licencias@femecv.com / 965 43 65  70) 
 
L'ingrés podeu realitzar-lo en  qualsevol dels nostres comptes bancaris: 
 

BSCH – ES90 0049 4127 86 2814249305 
BBVA – ES54 0182 6874 89 0201621252 

 
El club que vulga continuar tramitant les llicències amb el sistema tradicional 

(emplenant la relació i fent el pagament) pot continuar fent-ho i enviant la 
documentació com sempre via fax, e-mail o correu postal. 

 
Una vegada rebut en la *FEMECV se us enviaran les targetes federatives en el 

termini més breu possible. 
 

També es remet fitxa d'Actualització de Clubs  perquè l'empleneu amb qualsevol 
canvi que s'haja realitzat (si el Club disposa d'e-mail és important que s'indique) i el 
calendari oficial d'activitats de la *FEMECV. 

 
  CATEGORIES: 
 
 INFANTILS: Des del 01 de Gener de 2019 al 31 de Desembre de 2006. (De 0 a 13 anys) 
 JUVENILS: Des del 01 de Gener de 2005 al 31 de Desembre de 2002. (De 14 a 17 anys) 
 MAJORS: Des del 01 de Gener 2001 d'ara endavant. (De 18 d'ara endavant) 
: 

NOTA IMPORTANT: Totes aquelles persones pertanyents al club que sol·liciten federar-se, hauran 
de ser informades del text adjunt en el revers, relacionat amb la Llei de Protecció de Dades.  
 
 

Sense més, m'acomiade 
Atentament, 

FDO. Lorena Cabrera Cabrera 
Responsable de les Llicències Federatives 

 
 
 
 
 
 



                                                  FEDERACIO D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

           Apartat correus 3 ∙ Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 – Elx ( Alacant )                 
CIF : G – 03293297 Telefono : 965 439 747 Fax : 965 436 570 Movil : 669788372                              Pagina Web : 

www.femecv.com Email : federacionv@terra.es 

 
 

“De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades Personals l'informem que Vosté, 
ens autoritza a comunicar les dades que ens facilita per a ser inclosos en uns fitxers 
automatitzats la titularitat dels quals correspon a la FEDME i a la FEMECV, amb la finalitat 
de federar-se i de rebre informació general sobre els serveis, promocions i activitats 
relacionades amb aquestes. L'informem també que podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació i suspensió mitjançant una comunicació dirigida a FEDME C/Floriblanca, 84, 
08015 Barcelona i a la FEMECV C/Mariano Luiña, 9, 03201 Elx (Alacant)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


