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Circular Adm.: 1/2019 - 2020 
 

NORMES PER A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES FEDERATIVES AUTONÒMIQUES. 
TEMPORADA 2019-2020 

 
1. Per a poder exercir qualsevol activitat en el si de la FBSFACV és necessari estar en 

possessió d'una Llicència Federativa Autonòmica vàlida per a la  activitat que es 
desitge dur a terme i corresponent a la temporada 2019-2020. 

 
a) Tots els clubs hauran d'afiliar-se a la Federació per a poder participar en 

competicions autonòmiques i nacionals. 
 

b) Hauran de presentar el Formulari d'Afiliació de Clubs (annex) i document 
acreditatiu de l'abonament efectuat a la FBSFACV per l'import anual 
d'afiliació Als CORREUS ELECTRÒNICS: 
z enaidapp@gmail.com/fbscvalenciana@gmail.com 

 
c) L'Albarà i factura seran generats des de la   plataforma DEL PROGRAMA DE 

G ESTIÓ MATCHREADY. 
 

2. Tipus de Llicència Federativa Autonòmica 
 

Les Llicència Federatives Autonòmiques, específiques per a cadascuna de les activitats, són 
les següents: 

 
Tipus 1 - Llicència de JUGADOR/A. 
Tipus 2 - Llicència de TÈCNIC/A TITULAT/DA. 
Tipus 3 - Llicència d'ÀRBITRE, ANOTADOR/A. 
Tipus 4 - Llicència de DIRECTIU/VA, DELEGAT/DA de CLUB. 

 
3. Sense perjudici del que puga assenyalar-se per a cada competició en les seues 

corresponents Bases, per a la presentació de qualsevol sol·licitud de Llicència 
Federativa Autonòmica s'estableixen, amb caràcter general, les següents dates: 

 
a) Llicències de tots els tipus: de l'1 d'octubre de 2019 al 30 de setembre de 

2020. 
 

b) Les Llicències Federatives Autonòmiques expedides per a FBSFACV són 
vàlides des de la data de la seua expedició fins al dia 30 de setembre de 
2020. 

 
4. En cas que un jugador/a necessite la llicència amb dos clubs diferents (per tema de 

baixa temporal per a participar en competicions nacionals o autonòmiques) el primer 
club haurà de tramitar i pagar la llicència amb la seua mútua i el segon en el seu 
moment 
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tramitarà i pagarà la llicència Autonòmica i Nacional descomptant la part de 
l'assegurança esportiva. 

 
5. Si el Jugador/a és d'una altra federació autonòmica, el club sol·licitant de la llicència 

haurà de pagar la llicència Nacional completa amb la seua assegurança esportiva. 
 

6. Si un jugador/a participa en competicions autonòmiques amb diferents clubs en 
diferents categories i/o modalitat haurà de tindre tantes llicències com a competicions 
autonòmiques participe amb cada club, el primer club haurà de tramitar i pagar la 
llicència amb la seua mútua i el segon en el seu moment tramitarà i pagarà la llicència 
Autonòmica descomptant la part de l'assegurança esportiva. DOCUMENT 
AUTORITZACIÓ DE JUGADOR . 

 
7. Per als casos 4 i 5 s'haurà d'enviar el DOCUMENT DE BAIXA TEMPORAL annex 

degudament completat i signat. 
 

No es tramitaran les Llicències Federatives Autonòmiques corresponents als equips 
participants en competicions Autonòmiques durant els 5 dies naturals anteriors a la 
competició de què es tracte. 

 

8. Procediment per a la sol·licitud de Llicències Federatives Autonòmiques. 
 

8.1. Llicències de jugadors/es, tècnics/es, i Directius/ves, Delegats/des de Club.  

 
Per a la sol·licitud de Llicències hauran de remetre's a la FBSFACV els següents 
documents A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GESTIÓ MATCHREADY: 
 

a) SOL·LICITUD LLICÈNCIES FEDERATIVAS AUTONÒMIQUES TEMPORADA 2019-2020, 
degudament emplenades en tots els seus apartats i signada per a cadascuna 
de les Llicències que se sol·liciten. (MATCHREADY). 

 
b) Fotocòpia del document Nacional d'Identitat, en cas de ciutadans espanyols, 

o de passaport/NIE per a estrangers/es. (MATCHREADY). 
 

c) Fotocòpia del SIP (opcional) (MATCHREADY). 
 

d) Una fotografia de grandària carnet Format JPG. (MATCHREADY) 
 

e) Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual (tècnics/ques, delegats/des 
i Directius/ves). 
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f) Document acreditatiu de la titulació corresponent (Tècnics). 
 

g) Per a les llicències d'entrenadors no titulats hauran de donar l'alta com a Tècnic 
de Nivell 1 i adjuntar el document de la Carta Compromís (annexa) a més de la 
documentació sol·licitada anteriorment. 

 
h) Document acreditatiu de l'abonament efectuat a la FBSFACV per l'import de 

les llicències (inclourà Assegurança Mèdica) Als CORREUS ELECTRÒNICS: 
 

z enaidapp@gmail.com f bscvalenciana@gmail.com 
 
 
 
 

NO S'ADMETRÀ NI ES TRAMITARÀ CAP LLICÈNCIA SENSE ELS SEUS CORRESPONENTS 
DOCUMENTS DEGUDAMENT EMPLENATS. 

 

8.2. Llicències d'Àrbitres i Anotadors/es (tramitades per la federació) 

 
Per a la  sol·licitud de Llicències  Federatives
 Autonòmiques d'Àrbitres/as  i Anotadors/es 
hauran de remetre's a la FBSFACV A través DE CORREU ELECTRÒNIC 
z enaidapp@gmail.com f bscvalenciana@gmail.com els següents documents: 

 

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, en cas de ciutadans/as 
espanyols/as i passaport/NIE per a estrangers/as.. 

 
b) Una fotografia de mida carnet (JPG). 

 
c) Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. 

 
d) Document acreditatiu de la titulació corresponent. 

 
e) Document acreditatiu de l'abonament efectuat a la FBSFACV per l'import de les 

Llicències que se sol·liciten. 
 

NO S'ADMETRÀ NI ES TRAMITARÀ CAP LLICÈNCIA SENSE ELS SEUS 
DOCUMENTS CORRESPONENTS. NO S'ADMETRÀ CAP DOCUMENT ENVIAT PER WHATSAPP.  
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9. Edats per a cada categoria. 
 

Les edats corresponents a les Llicències de Jugador, per a cada categoria, són les 
següents: 

 
9.1. BEISBOL:  

 

   

Categoria SUB 11 Nascuts en 2009, 2010, 2011 i 2012 
   

Categoria SUB 13 Nascuts en 2007 i 2008 
Categoria SUB 15 Nascuts en 2005 i 2006 
Categoria SUB 18 Nascuts en 2002, 2003 i 2004 
Categoria SÈNIOR Nascuts en 2001 i anteriors 

 
 
 

 
9.2. SÓFBOL:  

 

Categoria SUB 13 Nascudes en 2007, 2008, 2009 i 2010 
Categoria SUB 15  2005 i 2006 
Categoria SUB 18  2002, 2003 i 2004 
Categoria SÈNIOR  2001 i anteriors 

 

10. L'import de les Llicències Federatives Autonòmiques per a aquesta temporada és, per a 
cada cas, el que s'assenyala en la Circular 02/2019-20 sobre Tarifes Federatives 
Autonòmiques publicada per la FBSFACV. 

 
11. Tots els participants (jugadors/as, Tècnics/ques, Directius/vess, Àrbitres i Anotadors/es) 

en competicions Autonòmiques organitzades per la FBSFACV hauran de posseir 
obligatòriament la Llicència Federativa Autonòmica. 


