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PASSOS A SEGUIR PER A DONAR D'ALN  

PASSOS A SEGUIR PER A DONAR D'ALTA 
UNA SECCIÓ ESPORTIVA EN LA FEMECV 

 

 
 

1. FEDERACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA C.V. 
 

 

EMPLENAR DOCUMENTACIÓ 
 

Emplenar els documents que es troben en la nostra pàgina web, als quals es pot 
accedir a través de l'enllaç . 

 

Aquests documents són: els estatuts del Club o Associació Esportiva, certificat 
de l'acta de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat, el certificat de la Junta 
Directiva del Club o Associació Esportiva, la sol·licitud d'afiliació del Club a la FEDME i el 
justificant de la transferència realitzada per a donar l'Alta del club en la Federació. 

 

 FOTOCÒPIA DELS ESTATUTS DEL CLUB o ASSOCIACIÓ ESPORTIVA a la qual 
pertany la nova Secció Esportiva. 
 

 CERTIFICAT DE L'ACTA de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat 
esportiva de què es tracte, de constitució en el seu si de la secció esportiva.  
 

 CERTIFICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA del Club o Associació esportiva i de la 
persona responsable de la secció esportiva.  
 

 SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ FEDME.  Nota: el camp CIF no s'emplena. 
 

 
 

AMB QUI? QUIN TRÀMIT? 

1.- FEMECV 

 EMPLENAR 
DOCUMENTACIÓ. 

 PAGAR QUOTA ALTA.  
 ENVIAMENT PER A 

APROVACIÓ EN JUNTA 
DIRECTIVA. 

FEMECV: 
 UNA VEGADA APROVADA 

LA DOCUMENTACIÓ, ES 
REMET UN CERTIFICAT Al 
CLUB. 

2.- REGISTRE 
D'ENTITATS 
ESPORTIVES 

 PRESENTACIÓ 
DOCUMENTACIÓ. 

 SEGUIMENT DEL PROCÉS. 

REGISTRE:  
 UNA VEGADA APROVADA 

LA DOCUMENTACIÓ, ES 
REMET UN CERTIFICAT Al 
CLUB, QUE S'HA DE 
PRESENTAR /ENVIAR A LA 
FEMECV. 

3.- FEMECV 
 PRESENTACIÓ DEL 

CERTIFICAT D'ALTA. 

FEMECV:  
 PRESENTA LA 

DOCUMENTACIÓ EN LA 
FEDME. 

 FACILITA Al CLUB USUARI I 
CONTRASENYA ACCÉS 
PLATAFORMA TRÀMIT 
LLICÈNCIES  

http://www.femecv.com/
https://www.femecv.com/como-inscribir-un-club-de-montana-o-seccion-de-montana-de-un-club-deportivo
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PAGAMENT QUOTA ALTA 

 
 

 QUOTA ALTA FEDERACIÓ, l'import total de 175’00€, correspon a: 
 

 150€ en concepte d'Alta de nou club destinada a la Federació Espanyola 

d'Esports de Muntanya i Escalada (quota única, sempre que es federen 

com a mínim cinc federats a l'any). 

 25€ en concepte de Quota anual FEMECV (aquest pagament es 

realitzarà cada any per a romandre com a Club actiu). 

 Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte de la FEMECV: ES90 

0049 4127 8628 1424 9305 

 
ENVIAMENT PER A APROVACIÓ EN JUNTA DIRECTIVA 

 
La documentació degudament emplenada, s'ha d'enviar per correu postal 

(còpia de la documentació) o correu electrònic a l'adreça de les nostres oficines a Elx o 
València, segons el domicili social del Club sol·licitant, també es pot presentar de 
manera presencial en l'oficina corresponent:  

 
Per a les localitats de la província d'ALACANT: 
C/ Mariano Luiña, 9 – Apartat correu-vos 3 – 03201 d'Elx.   
Correu electrònic: administracion@femecv.com  - oficina.elx@femecv.com 
  
Per a les localitats de les províncies de VALÈNCIA i CASTELLÓ: 
C/ Campaners, 36-Baixos Dreta – 46014 de València.  
Correu electrònic: oficina.valencia@femecv.com 
 
 
 
Una vegada rebuts i visats els documents, es presentaran per a la seua 

aprovació en la Junta Directiva que la federació convoca cada mes. A continuació, 
s'enviarà al correu electrònic del Club el CERTIFICAT corresponent per a la seua 
presentació en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.  

  
NOTA INFORMATIVA: Cada Club ha de federar a un número mínim de cinc socis cada 
any, aquest requisit s'exigeix per part de la FEDME per a ser un club afiliat.   

 
 
 

2. REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES 
 

 

DIRECCIONS TERRITORIALS D'ESPORT – REGISTRE D'ENTITATS 

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ 

Av. de la Mar, 23; 12003 Castelló de la Plana 
dep.cas_dgd@gva.es 
Telèfons: 964.333.855 i 964.333.807 

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA 

Carrer de Gregorio Gea, 14, PROP II; 46009 València 
dep.val_dgd@gva.es 
Telèfons : 961.271.432 i 961.271.185 

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT 

http://www.femecv.com/
mailto:administracion@femecv.com
mailto:oficina.elx@femecv.com
mailto:oficina.valencia@femecv.com
mailto:dep.cas_dgd@gva.es
mailto:del.val_dgd@gva.es


 
 

Seu València.- C/ Campaners, 36 Baix ·  46014 · València · Telefon: 963 571 822 · Mòbil: 649 436 689 · oficina.valencia@femecv.com  
Oficina Elx.- Apartat correus 3 · C/ Marià Luiña, nº9 03201 · Elx (Alacant) · Telefon: 965 439 747 · Mòbil: 669 788 372 · oficina.elx@femecv.com  

www.femecv.com 

 
 
 

 
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

 
El responsable del Club ha d'acudir al registre amb la següent documentació.  
 

 INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD d'inscripció del club esportiu en el registre.  (S'HA 
D'EMPLENAR L'APARTAT D (MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA). La sol·licitud es pot 
descarregar a través del següent enllaç. 
 

 CERTIFICAT DEL SECRETARI amb el Vistiplau del president en el qual es recull 
l'acord íntegre aprovat en l'Assemblea General Extraordinària i la majoria amb la 
qual s'ha aprovat. El model de certificat es pot descarregar a través del següent 
enllaç. 
 

 CERTIFICAT D'ADSCRIPCIÓ FEDERATIVA (només en cas de creació d'una secció 
esportiva d'una altra modalitat o especialitat). Aquest certificat és el que 
s'expedeix a nom del Club per la nostra Federació. 

 
NOTA INFORMATIVA: Tota la documentació es presentarà en original i fotocòpia. 
 

 

SEGUIMENT DEL PROCÉS 
 
Una vegada presentada la documentació en el registre, l'administració tramitarà 

la inscripció en el registre corresponent (els terminis per a aquesta gestió dependran 
dels establits per l'administració, entre 0 i 6 mesos). 

 
En el moment en què el Registre d'Entitats Esportives envie al Club el 

CERTIFICAT de Registre, el Club remetrà al seu torn a la FEMECV aquest document per 
a cursar l'Alta tant en la mateixa com en la FEDME. 

 
El Club serà responsable de verificar la finalització de la citada inscripció, i deurà 

posteriorment comunicar-la a la FEMECV. 
 
Si  en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció en 

el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat el Club no haguera obtingut resposta 
expressa sobre aquesta, s'entendrà que ha sigut concedida per silenci administratiu, 
devent sol·liciteu el Club a la Generalitat el certificat en tal sentit, (us facilitem el correu 
del registre d'Entitats Esportives registre_entitatsesportives@gva.es per a qualsevol 
gestió). 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Aguilera, 1-2a planta; 03007 Alacant 
La presentació de documentació per al Registre d'Entitats Esportives es farà 
en:  C/ de Carratalá  núm. 47 d'Alacant, CP 03007. 
dep.ali_dgd@gva.es 
Telèfons 965.938.459 - 965.938.339 – 966.907.666  

http://www.femecv.com/
http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/161904924/solicitud+inscripcion+registro+entidades.pdf/aaac8bef-113c-42af-bf0c-c087995091b5
http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/168293321/SolicitudInscripcion.pdf/00cb464e-ecd0-4381-af3a-1c47fdb9dec0
http://www.ceice.gva.es/documents/161862862/168293321/RED_modelo-seccion_CD_sp.pdf/6f85696c-9f2d-4d12-bb2c-23a086c1c38e
mailto:registre_entitatsesportives@gva.es
mailto:dep.ali_dgd@gva.es
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3. FEDERACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA C.V. 
 

PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT D'ALTA 
 
En el moment en què la FEMECV reba per part del Club el Certificat del registre 

d'Entitats Esportives, està enviarà a la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i 
Escalada el citat document perquè aquesta Federació inscriga al Club amb el seu 
corresponent número de registre.  

 
En el termini aproximat de 15 dies, l'alta serà efectiva i la FEMECV comunicarà al 

Club per correu electrònic la seua adscripció a la Federació, facilitant el nom del 
“usuari” i la “contrasenya” del Club per a realitzar el tràmit de sol·licitud de llicències 
federatives, així com altres documents informatius.  

 
 

NOTES INFORMATIVES: 
 El CIF haurà de sol·licitar-lo el Club a Hisenda quan comence el tràmit de la 

presentació de la documentació en el registre. 
 El Club haurà de facilitar el CIF a la FEMECV per a completar la informació del 

Club en la base de dades de la Federació.  
 
 

http://www.femecv.com/

