
  

 

FEDERACIÓ D'ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 *València (Espanya) 

Telèfon: 963153005 
www.facv.org correo@facv.org 

 

 

 

 

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 

Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  
en el núm. 34 de la secció 2a. CIF: G-46402434 

 

València a 19 de Desembre de 2022 

CIRCULAR Núm. 25 / 2022 

ASSUMPTE: LLICÈNCIES ESPORTISTES I CLUBS 2023 

 
En l'Assemblea celebrada diumenge passat  dia 18 es van aprovar els imports de les 

llicències 2023, amb els mateixos preus d'any s anteriorés més unes bonificacions. 

 Llicència de Club: 250 € 

 Llicència d'Esportistes: 

o Menors d'edat (nascuts en 2005 i posteriors): 30 € 

o Veterà (nascuts l'any 1963 i anteriors): 40 € 

o Sènior (nascuts en 2004 i anteriors): 50 € 

Les bonificacions són: 

 Llicència de Club bonificada al 50% el primer any de la seua creació o el primer any 

de retorn a l'activitat esportiva després de  8 anys o més d'inactivitat. 

 Llicència de dona bonificada al 100% quan es tracte de menor d'edat i no siga 

tramitada per un club amb ajuda de la Fundació Trinitat Alfonso que ja bonifique 

aquesta llicència o per a dones majors d'edat, bonificada al 100%, si no hagueren 

tingut llicència en 2022 

El període de pagament s'inicia amb aquesta circular i finalitza el 28 de febrer de 2022. 

El pagament de les quotes i llicències haurà de realitzar-se mitjançant transferència 

bancària en: 

 [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 

Important: cumplint les bases de les convocatòries d'ajudes atorgades a clubs per la 

Fundació Trinitat Alfonso, aquells clubs que tinguen saldos positius en la FECV 

procedents dels programes Comunitat de Clubes i Comunitat de Families haurán de 

descomptar en l'ingrés el saldo a favor d'aquestes ajudes, des de les seues primeres 

despeses federatives fins a consumir els mateixos. Els ingressos realitzats sense aquest 

requisit seran retornats. 

Una salutació, 

 

 

Signat: José M. Pérez García 

 Secretari General FECV 


