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València a 30  de desembre de 2019 

CIRCULAR Núm. 28 / 2019 

ASSUMPTE: LLICENCIES ENTRENADORS, MONITORS I 
ÀRBITRES 2020 

 
 

 

En l'Assemblea celebrada dissabte passat dia 21 de desembre de 2019 es van aprovar els 
imports de les llicències autonòmiques 2020, amb els mateixos preus d'any s anteriorés, als 
quals caldrà afegir, en el seu cas, els imports que la FEDA/FIDE establisca per a 2020 per 
a les diferents categories. 

La FECV tramitarà el cobrament de llicències amb els imports de la FEDA, realitzant la 
FECV corresponent abonament a la FEDA posteriorment.  

El monitor, àrbitre o entrenador amb titulació FEDA/FIDE, no pot renunciar a una part de la 
llicència. Si s'és àrbitre Nacional, FIDE o Internacional, el pagament de la llicència és el 
cost de la llicència FEDA més el cost de la llicència Autonòmica, per tant, no és possible el 
pagament la llicència FEDA sense pagar l'Autonòmica, ni a l'inrevés tampoc.  

La FACV emet la llicència corresponent, no hi haurà dues llicències, és la Comunitat 
Valenciana la que emetrà una llicència amb la categoria corresponent. 

 

Els imports són:  

• Llicència de monitor: 40 euros + FEDA/FIDE 
• Llicència d'entrenador: 60 euros + FEDA/FIDE 
• Llicència d'àrbitres: 60 euros + FEDA/FIDE 

 

El pagament ordinari de les llicències finalitzarà el 31 de gener de 2020. Totes les 
llicències d'àrbitres pagades fora del termini tindran una recàrrec del 20%. 

El pagament de les quotes i llicències podrà realitzar-se en els comptes de la FECV 
habilitades per a tal efecte: 

• [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995 
• [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 
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Amb el pagament de les llicències s'ha de comunicar a la FECV (només per email els que 
renoven llicència, les altes noves es manaran necessàriament via el Formulari de Contacte 
de la Web: https://www.facv.org/contactar) les següents dades: 

• Còpia de la transferència o ingrés. 
• Nom i cognoms. 
• Tipus de llicència: Àrbitre FECV, FEDA, FIDE o Internacional. Entrenador o monitor, 

FECV o FEDA 
• D.N.I. 
• Telèfon de contacte. 
• Foto. 
• Data de naixement. 
• Adreça postal. 
• E-mail. 
• Número de compte bancària. 
• Matrícula de vehicle propi. 
• S'haurà d'aportar obligatòriament, la certificació negativa del Registre Central de 

Delinqüents Sexuals o Certificat de Penals amb caràcter anual, cada vegada que se 
sol·licita la llicència.   

No es tramitaren les llicències si no es reben correctament totes les dades.  

La FECV realitzarà el pagament d'honoraris via transferència bancària i per això és 
necessari que el número de compte bancària facilitat siga titular l'àrbitre o entrenador. La 
retenció d'IRPF serà la que legalment corresponga.  

Com sempre, recordar que per a actuar com a monitors, entrenadors o àrbitres en l'àmbit 
de l’Esport a FEDA/FIDE la Comunitat Valenciana és imprescindible tindre llicència en 
vigor.  

Una salutació, 

 

Signat: Jose A. Polop Morals 

Secretari General FECV 

https://www.facv.org/contactar

