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MANUAL A 
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1.- TRAMITACIÓ EN 5 SENZILLS PASSOS 

 
Ací et vam mostrar de manera senzilla els passos que has de seguir: 
 
 

1.- ACCEDEIX A LA PLATAFORMA PLAYOFF. 
(+INFO AQUÍ) 

https://femecv.playoffinformatica.com 
 
NOMÉS ES PODEN TRAMITAR LLICÈNCIES I ASSEGURANCES TEMPORALS EN LA 
WEB, NO AQUESTA DISPONIBLE EN L'APP 
 

2.- ENTRA EN LA TEUA FITXA PERSONAL, REVISA-LA I 
ACTUALITZA-LA 

(+INFO AQUÍ)  
 
Per a això hauràs d'introduir el teu usuari i la teua contrasenya. 
 

• Si has tramitat la teua llicència en anys anteriors, utilitza les teues dades per a 
entrar.  

o L'usuari sol ser l'email que vas indicar en la teua fitxa personal o el teu 
DNI (amb o sense lletra).  

▪ Si no ho recordes, hauràs de cridar a les nostres oficines, perquè 
t'ho facilitem.  

o La contrasenya és la que vas indicar en el seu moment.  
▪ Si no recordes quin és, pots sol·licitar una contrasenya nova en el 

“Recuperar contrasenya”.  
▪ Revisa bé el teu o els teus comptes de correu, i assegura't que no 

s'ha enviat a la carpeta de “no desitjat”.  
▪ Si no arribara, hauràs de posar-te en contacte amb les nostres 

oficines, perquè et facilitem una nova.  
 

• Una vegada dins, comprova que totes les dades són correctes, sobretot el teu 
telèfon i email, perquè puguem contactar amb tu.  

 
• Si tot està correcte, passa al següent pas. 

 
 
 
 
 
 
 

• SI la persona és menor sense DNI (camp base imprescindible) posa't en contacte 
amb les nostres oficines. 

 
 

3.- SELECCIONA LA TEUA LLICÈNCIA/ASSEGURANÇA TEMPORAL 
(+INFO AQUÍ) 

 
Fes clic en “Nova llicència”, situat en la part superior dreta.  
 

TRAMITACIÓ DE DIVERSES LLICÈNCIES 
 
Si tramitaràs la llicència de diverses persones (per exemple, la de parella o fills/as) 
tingues en compte:  

• No es poden gestionar des d'una mateixa fitxa personal.  

• És necessari crear una fitxa per a cada persona o entrar en cadascuna 
de les fitxes i fer el tràmit des d'ací. 
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• En aquest espai, has de marcar les característiques de la llicència que sol·licitaràs, 

tenint en compte diversos aspectes.  
 

o CLUB.  
▪ Si pertanys a un CLUB FEMECV, escriu-lo en el requadre i s'aniran 

carregant els noms similars. Assegura't de marcar el nom del teu Club, 
i no un altre.  

▪ Si no pertanys a un CLUB FEMECV, hauràs d'indicar en el requadre 
“FEMECV”.  
 

o MODALITAT.  
▪ Indica FEMECV 2023.  

 

o CATEGORIA. 
▪ Indica si és MAJORS, JUVENIL O INFANTIL, depenent de la teua edat. 

Recorda: 
• Infantil (de 0 a 13 anys), nascuts després del 01/01/2010 

(inclusivament). 
• Juvenil (de 14 a 17 anys), nascuts entre el 01/01/2006 i el 

31/12/2009 (tots dos inclusivament). 
• Majors (de 18 d'ara en avant), des del 01/01/2005 d'ara en 

avant (inclusivament). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o SUBCATEGORIA.  
▪ Selecciona el tipus de llicència o segur temporal que desitges adquirir.  
▪ Revisa bé la taula de les tarifes i modalitats, i tria la que més s'adapta 

a les teues necessitats.  
▪ En el cas de les Assegurances Temporals, s'han d'indicar les dates del 

període en el qual haurà d'estar actiu.  
 

o SUBMODALITATS.  
▪ Indica els esports de muntanya que practiques, perquè puguem 

introduir aquestes dades a nivell estadístic.  
▪ Has d'indicar almenys un, per a poder continuar.  

 
o OPCIONAL: SUPLEMENTS.  

▪ Al final de la fitxa, s'indiquen els suplements que estan disponibles 
per a la selecció que has fet, i el preu de la qual se sumarà a l'import 
de la teua llicència o segur temporal.  

• Suplement d'espeleologia (per a incloure aquesta activitat fins 
a 1000m de profunditat en la teua llicència) Només disponible 
en subcategoria A. 

• Suplement Revista Cims (5€, que inclou revista en format 
paper i enviament postal al teu domicili).  

TRAMITACIÓ LLICÈNCIES FAMILIARS 
 
Aquesta tramitació permet aplicar un descompte en les categories 
infantil i juvenil, fomentant d'aquesta manera la regeneració dels 
Clubs i donant suport a l'esport base.  

• És necessari que el pare/mare/tutor estiguen federats amb la 
modalitat A o superior.  

• Només està disponible per a la modalitat A i B infantil i juvenil, 
que compta amb preus reduïts. 
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• Suplement d'expedicions seleccionat “SUPL. EXPED. 
+7000M”, que amplia la cobertura de la llicència subcategoria 
C per damunt dels 7000 metres. 

• Suplement cobertura Marroc (15€, només disponible en la 
llicència subcategoria B. 

• Suplement d'escalada en roca fins a 2000 m. d'altitud (12€ 
majors, 10€ juvenils, només disponible en la llicència 
autonòmica) 

•  
o IMPRESSIÓ EN PLÀSTIC – MEDI AMBIENT LLICÈNCIA DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- PAGAMENT DE LA TEUA LLICÈNCIA/ASSEGURANÇA 
TEMPORAL.(+INFO AQUÍ) 

(+INFO AQUÍ) 

 
Una vegada realitzades totes les seleccions anteriors i triada la teua llicència o 

segur temporal, es passa al pagament, indicant “continuar amb el pagament”, situat en 
la part superior dreta.  

 
Aquest espai trobaràs diversos apartats:  
 
• FORMULARI D'ALBARÀ.  

o Es genera un albarà, amb les dades de la compra que realitzaràs.  
 
• LLICÈNCIES.  

o Apareixeran les llicències o assegurances temporals de la temporada 
2023.  

 
 
 
 
 
 

TRIA EL PAGAMENT EN LÍNIA, ÉS MÉS RÀPID I SEGUR. 
 
La plataforma permet el pagament a través de l'opció en línia i el pagament per 
transferència.  

• El pagament en línia (amb targeta) permet una tramitació més àgil: una 
vegada s'ha realitzat el pagament, la tramitació s'ha completat i ja no cal fer 
més gestions.  

• El pagament mitjançant transferència requereix més treball administratiu 
per a realitzar les comprovacions oportunes i l'enviament del justificant de 
pagament per a finalitzar el tràmit. A més, en el cas de les assegurances 
temporals no està permés el pagament mitjançant transferència. 

PER A PROMOURE LA REDUCCIÓ DE L'ÚS DE PLÀSTICS CAL PAGAR 

1€ ADDICIONAL PER A DISPOSAR LA TARGETA EN PLÀSTIC.  

RECORDA SELECCIONAR L'OPCIÓ ABANS DE COMPLETAR LA 

TRAMITACIÓ, L'IMPORT S'AFEGIRÀ AUTOMÀTICAMENT. 

LA LLICÈNCIA DIGITAL EN LA NOSTRA APP ESTÀ DISPONIBLE PER 

A TOTES LES LLICÈNCIES FEDERATIVES. 
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• IMPORTS 
o  Amb la quantitat total a pagar. 

 
• RESUM PER CATEGORIES.  

o Indica les llicències o assegurances temporals que has adquirit en 
aquesta tramitació. 

 

5.- FINALITZAR EL TRÀMIT. 
(+INFO AQUÍ) 

 

Recorda que per a finalitzar el tràmit, la teua llicència ha d'aparéixer com 

TRAMITADA, significarà que s'ha realitzat correctament el procés.  

 

• Si és així:  

o La teua llicència s'imprimirà (si has elegit llicència física) en les nostres 

oficines i s'enviarà al domicili que s'indica en la fitxa personal (en el cas 

de no pertànyer a cap Club) o al teu Club (si has indicat que pertanys a 

un).  

o En aquest moment, en la teua fitxa, comptaràs amb un certificat, en el 

qual s'indica que estàs federat/a.  

o Si t'has descarregat la nostra app, t'apareixerà la teua llicència digital, 

que pots utilitzar en lloc de la targeta física.  

• Si no és així:  

o Si està VALIDADA, només has fet selecció de les opcions, però que no 

s'ha realitzat cap pas més. Has de procedir al pagament.  

o Si està FACTURADA, t'apareixerà a l'inici de la teua fitxa, com a pendent 

de pagament.  

▪ Fes clik en el botó “Pagar”, i realitza el pagament corresponent.  

▪ O envia el justificant de pagament a les nostres oficines, perquè 

puguem comprovar el pagament. 

 

2.- I A MÉS… 
 

AMPLIACIONS: canviar a una categoria superior 
 

• Des de la teua fitxa d'usuari, punxant en la teua llicència vigent, podràs 
gestionar una “Nova ampliació”, i triar les característiques d'aqueixa ampliació, 
com si realitzares una tramitació normal. 
 
 
 

PERTÀNYER A UN CLUB *FEMECV TÉ ELS SEUS AVANTATGES 
 

• Als federats i federades que pertanyen a un dels nostres Clubs, se'ls 
apliquen els preus establits en la taula de tarifes i modalitats aprovada en 
l'assemblea General.  

• Aquells esportistes que no pertanyen a cap club FEMECV , hauran de 
sumar a aqueixes quantitats marcades 15€ més, tal com s'indica en 
aquest document. 
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DUPLICATS 
 
• Si és per una pèrdua o extraviament, té un cost de 5€.  

o Hauràs de pagar-ho en el nostre compte bancari (ES90 0049 4127 8628 1424 
9305 - SANTANDER) enviar resguard de pagament, juntament amb les dades 
personals (nom, cognoms, data de naixement, DNI i domicili postal complet) 

• Si és per un robatori i s'ha realitzat una denúncia, no té cap cost.  
o Hauràs d'enviar una còpia de la denúncia, juntament amb les dades personals 

(nom, cognoms, data de naixement, DNI i domicili postal complet) 
 

TEMPORADA INICIAL: de desembre de 2022 a gener 2023 
 
• És quan major nombre de sol·licituds es reben, sobretot per part dels Clubs que 

sol·liciten totes les dels seus socis en bloc.  
• Això fa que les gestions administratives puguen patir retards.  
• A més, cal tindre en compte que, a l'hora de l'enviament postal, que per a 

Correus també és un període àlgid d'enviaments a causa de les festes 
nadalenques. 

 

INSTAL·LA'T L'APP FEMECV: Llicència Digital i informació•  
 

• Disposa de la teua llicència en format digital. Vàlida per a proves i activitats 
FEDME i FEMECV, aquesta llicència té la mateixa validesa que física. En les 
activitats sempre és convenient portar tant la llicència en vigor (digital o física) 
com el protocol d'accidents i la pòlissa de l'assegurança.  

o Respecte a la validesa de les llicències digitals en els refugis a l'estranger, 
algunes federacions europees ja s'ha implantat la llicència digital, encara 
que en unes altres encara no (encara que és una acció progressiva) però 
totes estan informades de l'existència de les llicències digitals. És 
important que en tot moment siga present el segell del Tractat de 
Reciprocitat. 

o Respecte als descomptes en refugis nacionals disposes de descomptes en 
els refugis que estiguen sota el paraigua del Tractat de Reciprocitat i de 
l'Acord de Correspondència de Refugis. 

o Pots consultar els refugis disponibles en la següent notícia: 
https://www.femecv.com/noticias/la-femecv-se-adhiere-al-acuerdo-de-
correspondencia-de-refugios 

• Rep directa i fàcilment a informació referent a la FEMECV. 
• Accedeix amb el mateix usuari i contrasenya que en Play Off.
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1.- ACCESSOS PER A LA TRAMITACIÓ 

• A la informació de la tramitació:  

https://www.femecv.com/tramitacion-licencias   

o Des del menú de tràmits.  

o Des del bàner principal.  

o Des de la notícia principal.  

o Des dels requadres de destacats.  

• A la plataforma PlayOff:  

https://femecv.playoffinformatica.com   

o Directament des dels requadres de destacats.  

o Indirectament des de la informació de la tramitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- FITXA PERSONAL: Revisió i actualització 

 
USUARI I CONTRASENYA 
 

Aquesta és la visió inicial de la plataforma: 
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SI JA HAS ACCEDIT A la PLATAFORMA EN ALGUN MOMENT 
I TENS EL TEU USUARI I CONTRASENYA. 

 

En entrar en la plataforma Play Off has d'indicar el teu usuari i contrasenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no recordes la contrasenya del compte punxa a “Recuperar contrasenya” i 

s'enviarà un enllaç de recuperació al correu electrònic del club que figura en la fitxa. 

 

 

 

 

 

 

 

Si persisteixen els problemes d'accés posa't en contacte amb les nostres oficines. 

Si pertanys a un Club i anteriorment s'encarregaven des del de la tramitació de la 

teua llicència, pot ser que no tingues el teu usuari i contrasenya, però les teues dades sí 

que estiguen en la plataforma. En aquest cas, has de posar-te en contacte amb les 

nostres oficines, perquè et facilitem el teu usuari i contrasenya, i pugues realitzar 

personalment les gestions.  

• L'usuari sol ser l'email que vas indicar en la teua fitxa personal o el teu DNI o NIE 

(amb o sense lletra).  

o Si no ho recordes, hauràs de cridar a les nostres oficines, perquè t'ho 

facilitem.  

• La contrasenya és la que vas indicar en el seu moment.  

o Si no recordes quin és, pots sol·licitar una contrasenya nova en el 

“Recuperar contrasenya”.  

o Revisa bé el teu o els teus comptes de correu, i assegura't que no s'ha 

enviat a la carpeta de “no desitjat”.  

o Si no arribara, hauràs de posar-te en contacte amb les nostres oficines, 

perquè et facilitem una nova. 
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SI ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ACCEDEIXES A la PLATAFORMA 

 

Si no t'has federat mai i és la teua primera vegada, hauràs de realitzar “Registre 

d'Usuari nou”. 

Aquesta opció et permet crear la teua fitxa d'usuari, on estaran totes les teues 

dades i on podràs accedir a realitzar totes les gestions oportunes. Finalitza el formulari 

punxant a “Continuar”. 

 

Si es federarà una persona menor sense DNI per favor posa't en contacte amb les 
nostres oficines. 

 

TU PERFIL EN PLAY OFF 
 

Una vegada realitzat el registre correctament veuràs la següent pantalla amb la 

informació bàsica del teu perfil. 

Aquesta és la teua fitxa personal, que és l'espai on es troben les teues dades. En 

la part dreta disposes de les teues dades personals i en la part esquerra de la informació 

de llicència. Pots accedir per a consultar i modificar les teues dades punxant en la icona 

de llapis present a la cantonada superior dreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficina.elx@femecv.com


 
 

SEU VALÈNCIA - C/ Campaners, 36 - Baix ·  46014 València - 963 571 822 · 694 436 689 - oficina.valencia@femecv.com - www.femecv.com - CIF : G – 03293297 
OFICINA TÉCNICA ELX – C/ PEDRO MORENO SASTRE, 46 · 03205 ELX (ALACANT) - 965 439 747 · 669 788 372 - oficina.elx@femecv.com 

OFICINA TÈCNICA VILA-REAL - CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA CAMÍ BETXÍ TRAVESSIA, 65 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓ) - 694 436 689 - oficina.vila-real@femecv.com 

En la fitxa de les teues dades personals disposem de Nom, Cognoms, Data de Naixement, 

DNI/NIE, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa les teues dades, és important per a les gestions administratives amb la federació. 

Assegura't que el teu telèfon i la teua adreça de correu estan actualitzades, així com la 

teua adreça postal.  

Hi ha dades que no pots canviar, ja que estan protegits, com la data de naixement, el DNI 

i la nacionalitat. Si no són correctes, hauràs de posar-te en contacte amb les nostres 

oficines, perquè t'expliquen com procedir a l'actualització. 

 

3.- ELECCIÓ DE LA LLICÈNCIA O SEGUR 

TEMPORAL 

Una vegada revisats les dades, ens anem al bloc fem clic en el botó “+ Nova Llicència” 

 

 

 

 

 

S'obrirà apartat on has d'indicar/triar les següents dades: 
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• Club. 

o Si pertanys a un CLUB FEMECV, escriu-lo en el requadre i s'aniran 

carregant els noms similars. Assegura't de marcar el nom del teu Club, i 

no un altre.  

o Si no pertanys a un CLUB FEMECV, hauràs d'indicar en el requadre 

“FEMECV”.  
 

• Modalitat. Ací cal indicar FEMECV 2023. 
 

• Categoria. Podent triar entre:  
o Infantil (de 0 a 13 anys), nascuts després del 01/01/2010 (inclusivament). 

o Juvenil (de 14 a 17 anys), nascuts entre el 01/01/2006 i el 31/12/2009 (tots dos 

inclusivament). 

o Majors (de 18 d'ara en avant), des del 01/01/2005 d'ara en avant (inclusivament) 

o Familiar.  
 

• Subcategoria (revisa l'annex, on es troba la taula de preus i modalitats. Annexar 

la taula al final del document).  
o A.  

o A/TARDOR (Llicència de tardor) només operativa d'octubre a desembre 

o A Familiar (Només en infantils i juvenils) 

o B Familiar (Només en infantils i juvenils) 

o Autonòmica. 

o B. 

o C. 

o Assegurança temporal FEMECV – 7 dies continus. 

o Assegurança temporal FEMECV – Cap de setmana (divendres, dissabte i 

diumenge). 
 

• Submodalitats. On has de triar les disciplines esportives que normalment 

pràctiques. És per a un ús estadístic no vinculant a les cobertures de la llicència 

o assegurança seleccionada i és obligatori marcar mínim una de les opcions.  

Segons l'elecció que s'ha fet, en l'apartat de QUOTES, s'indiquen els diferents conceptes 

que inclouen la quota juntament amb l'import. 

SUPLEMENTS 

 
Al final de la fitxa, s'indiquen els suplements que estan disponibles per a la 

selecció que has fet, i el preu de la qual se sumarà a l'import de la teua llicència o segur 
temporal.  
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• Suplement d'espeleologia (per a incloure aquesta activitat fins a 1000m de 

profunditat en la teua llicència) Només disponible en subcategoria A. 

• Suplemente Revista Cims (5€, que inclou revista en format paper i 

enviament postal al teu domicili).  

• Suplement d'expedicions seleccionat “SUPL. EXPED. +7000M”, que amplia 

la cobertura de la llicència subcategoria C per damunt dels 7000 metres. 

• Suplement cobertura Marroc (15€, només disponible en la llicència 
subcategoria B y B Familiar. 

• Suplement d'escalada en roca fins a 2000 m. d'altitud (12€ majors, 10€ 
juvenils, només disponible en la llicència autonòmica) 

 
IMPRESSIÓ EN PLÀSTIC – MEDI AMBIENT LLICÈNCIA DIGITAL 

 

 

 

TRAMITACIÓ LLICÈNCIES FAMILIARS 
 

Aquesta tramitació permet aplicar un descompte en les categories infantil i juvenil, 

fomentant d'aquesta manera la regeneració dels Clubs i donant suport a l'esport base.  

• És necessari que el pare/mare/tutor estiguen federats amb la modalitat A o 

superior.  

• Només està disponible per a la modalitat A i B infantil i juvenil, que compta amb 

preus reduïts. 

 

 

PER A PROMOURE LA REDUCCIÓ DE L'ÚS DE PLÀSTICS CAL PAGAR 1€ ADDICIONAL PER 

A DISPOSAR LA TARGETA EN PLÀSTIC. 

RECORDA SELECCIONAR L'OPCIÓ (FORMAT FÍSIC O FORMAT ONLINE) ABANS DE 

COMPLETAR LA TRAMITACIÓ, L'IMPORT S'AFEGIRÀ AUTOMÀTICAMENT. 

LA LLICÈNCIA DIGITAL EN LA NOSTRA APP ESTÀ DISPONIBLE PER A TOTES LES 

LLICÈNCIES FEDERATIVES. 
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ASSEGURANCES TEMPORALS 
 

Si selecciones un de les assegurances temporals FEMECV disponibles automàticament 

s'activarà la cel·la de “Data inicie d'activació” on en un calendari podràs seleccionar el 

primer dia que vulgues que tinga vigència tu segur temporal FEMECV. 

• Si és el “Segur temporal FEMECV – Cap de setmana (divendres, dissabte i 

diumenge)” has de selecciona sempre el divendres i el programa 

automàticament comptarà els tres dies del cap de setmana. Tingues en compte 

que fins de fer aquest tràmit fins a les 23.59 del dijous de la mateixa setmana de 

l'inici de validesa de l'assegurança. 

• Si és el “Segur temporal FEMECV – 7 dies continus.”, pots seleccionar amb 

llibertat el dia d'inici sempre que almenys ho faces tres dies abans del primer dia 

de vigència de l'assegurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada seleccionat tot, per a continuar amb el tràmit has de fer clic en la tecla verda 
“GUARDAR” que està a dalt a la dreta en la pantalla. 
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4.- PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES 

CREACIÓ DE L'ALBARÀ. 

Per a assegurar-te que el pagament que realitzaràs és correcte, t'ix de nou la informació 

de la teua tramitació, perquè la confirmes. Per a continuar amb el pagament punxant en 

el botó “PAGAR”. 

 

 

 

 

PAGAMENT DE L'ALBARÀ. 

És ací on triem la forma de pagament que volem: pagament en línia (amb targeta) o 

Transferència. 
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NOTA: PERQUÈ EL TRÀMIT SIGA MÉS CÒMODE I RÀPID, ES RECOMANA REALITZAR 
EL PAGAMENT EN LÍNIA (AMB TARGETA). 
 

En les ASSEGURANCES TEMPORALS FEMECV no està disponible el pagament per 

transferència i el sistema condueix automàticament a la següent pantalla per a procedir 

amb el pagament amb targeta. 

 

PAGAMENT EN LÍNIA 

Eixirà una nova finestra on confirmar que tot aquesta correcte, has de punxar a 
“CONTINUAR AMB EL PAGAMENT” i després pagar en la passarel·la virtual de 
pagaments amb targeta (en aquest cas, el pagament quedarà reflectit automàticament 
en la plataforma).  

 

Els camps de Data de pagament i Data emissió llicències es deixa amb la data que 
apareixerà per defecte. 

 

 

 

 

 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA 

Mitjançant el botó de “PAGAR”, seleccionarem la forma de pagament per Transferència, 
que ens portarà a un quadre de diàleg amb les dades bancàries de la FEMECV on s'ha de 
fer el pagament. 
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La llicència quedarà pendent de pagament fins que rebem els diners en el compte i facen 
la comprovació en les nostres oficines. 
 
Una vegada realitzada la transferència s'haurà d'enviar una còpia de l'ingrés bancari, 
indicant nom del Club així com el codi de l'albarà corresponent, a:  
 

• VALÈNCIA: oficina.valencia@femecv.com  
• CASTELLÓ I INDEPENDENTS: oficina.vila-real@femecv.com   
• ALACANT: oficina.elx@femecv.com   

 
Els camps de Data de pagament i Data emissió llicències es deixa amb la data que 

apareixerà per defecte. 

 

5.- FINALITZADA LA TRAMITACIÓ 
 

ATENCIÓ: PERQUÈ EL TRÀMIT ESTIGA FINALITZAT, S'HA DE REMETRE AQUEST 

INGRÉS BANCARI, SI NO, NO SERAN TRAMITADES LES LLICÈNCIES 

Núm. compte bancari  

ES90 0049 4127 8628 1424 9305 (SANTANDER) 

Una vegada pagat de l'albarà, canvia l'estat a “PAGAT” (en color verd), de manera 

instantània. La Federació pot comprovar les dades i el pagament per a procedir a 

l'expedició de les llicències federatives. 

 

 

6.- ALTRES QÜESTIONS AMPLIADES. 

 
TRAMITACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA 
 

Hi ha la possibilitat d'ampliar la llicència a una subcategoria superior o a un suplement 

que no es va triar. Per a fer-ho, des del menú principal has de seleccionar en l'indicatiu 

blau de tu llicència vigent 

 

 

 

 

En la nova pantalla que apareix, veuràs un resum amb informació de la teua llicència 
actual, per a ampliar has de punxar en una de les tres opcions de dalt a la dreta que posa 
“Nova Ampliació”. 
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A continuació, apareixerà el text on cal indicar “SI”. 

 

 

 

 

 

 

Ara apareixerà un nou formulari de llicència on s'haurà de triar a la subcategoria o 

complement al qual es desitgen ampliar la llicència. Per a finalitzar s'haurà de punxar a 

“Guardar Nova Ampliació”. 

• Nota: Si desitja ampliar des de la llicència “subcategoria A” a la “llicència A 

amb complement d'espeleologia” haurà de seleccionar en subcategoria 

de nou la subcategoria A. 

Una vegada guarde apareixerà una nova pantalla resumeixen amb totes les llicències o 

assegurances temporals que ha contractat en la temporada. Per a abonar l'ampliació 

ha de prémer “Inici” a dalt a l'esquerra en el menú principal. Una vegada de tornada 

a la pantalla inicial podrà observar que hi ha una “Llicència pendent de pagament”, 

ha de prémer a “Pagar” i seguir el mateix procediment explicat anteriorment.  

 

 

 

 

 

DUPLICATS DE LLICÈNCIA 

El programa Playoff no permet crear una comanda per a sol·licitar un duplicat de la 

targeta.  

En cas de necessitar-ho s'ha de sol·licitar directament a la Federació.  

• El tràmit pot ser necessari per diversos motius: si és per una pèrdua o 

extraviament, l'expedició del duplicat té un cost de 5€; si és per un robatori i s'ha 

realitzat una denúncia, caldrà presentar-la, i el tràmit no tindrà cap cost.  

 

• Hauràs de realitzar el pagament dels 5€ en el nostre compte bancari i enviar el 

resguard del banc o enviar una còpia de la denúncia, segons el cas, juntament 

amb les seues dades personals (nom, cognoms, data de naixement, DNI i domicili 

postal complet) a 
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o VALÈNCIA: oficina.valencia@femecv.com 

o CASTELLÓ I INDEPENDENTS: oficina.vila-real@femecv.com 

o ALACANT: oficina.elx@femecv.com  

S'expedirà el duplicat de la llicència i s'enviarà al domicili del federat/a. 

 

ANUL·LACIÓ DE LLICÈNCIES FEDERATIVES 

Una llicència federativa que figure en la plataforma com “tramitada” només podrà 
anul·lar-se per a casos degudament justificats, complint els següents requisits:  
 

• La llicència física no ha d'haver eixit de les instal·lacions de la FEMECV, ni haver 
sigut utilitzada per l'esportista en termes d'assegurança. En cas contrari, no 
podrà ser anul·lada.  

• No haver passat més de 7 dies naturals des de la data d'expedició de la llicència 
federativa. 
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