
• Login: 

Introduïm usuari i contrasenya del club, i fem clic a enviar..  
 

 

• Sol·licitar llicència de club  (Club): 

Quan accedim com a club i no tenim encara la llicència de club sol·licitada per a la temporada en  curs, 

ens apareixerà un avís com el de la imatge. 

Bastarà amb fer clic en el botó “LLICENCIAR CLUB” per a sol·licitar  la tramitació de la nostra 

llicència  de club. 
 

 

• Renovar llicència de persona  (Club): 

Triem el filtre de la temporada de la qual vulguem veure l'històric d'esportistes que vam tindre en  el 

nostre club. 
Seleccionem la persona que volem renovar fent clic en el botó verd “LLICENCIAR”. 

A continuació, seleccionem en el desplegable que apareix la categoria en la qual volem renovar la seua 

llicència: 

-Esportista Nacional. 

-Esportista Autonòmic. 

-Directiu (en cas de seleccionar com a directiu devem en la línia que apareix sobre la llista de 

noms seleccionar la categoria de directiu que volem llicenciar: president, vicepresident...). 
-Tècnic. 

 



Després de seleccionar l'opció desitjada, la sol·licitud de llicència per a aquesta persona apareixerà 

en l'apartat  “SENSE ENVIAR”. 

 

Una vegada afegides totes les persones de les quals  vulguem sol·licitar la seua llicència, farem clic en el 

botó “CONFIRMAR TOTES LES LLICÈNCIES” de l'apartat “SENSE ENVIAR”, perquè la federació 

autonòmica reba la nostra sol·licitud de llicències que volem donar d'alta. 
 

 

Una vegada enviades ens apareixeran en l'apartat  “PENDENTS DE VALIDACIÓ”,  fins que  la  federació 

autonòmica actue sobre elles. 

 

En cas d'haver-hi algun error, com poguera ser manca de dades o d'algun pagament, la federació pot 

incloure  un missatge d'error i aqueixa persona apareixerà en l'apartat “AMB ERROR” perquè el club 

puga veure'l i esmenar-lo. 

 

En cas d'estar  tot correcte la federació validarà aquesta sol·licitud de llicència  i ens apareixerà en l'apartat 

“CONFIRMATS”. 

 

• Nou esportista (Club): 

Per a incloure  un nou esportista que no haja tingut llicència anteriorment, seleccionarem el botó “+ 

AFEGIR PERSONA”: 

 
 

A continuació, emplenarem la fitxa que ens apareix en pantalla amb les dades de l'esportista al qual 

volem donar d'alta (els camps marcats amb asterisc són obligatoris): 

 



Per a finalitzar  aquest pas, farem clic en el botó “CREAR NOU REGISTRE”. La llicència passarà a 

estar  en llicències sense enviar, per la qual cosa a partir d'ací haurem de seguir els mateixos passos que 

hem seguit per a la renovació d'una llicència d'una temporada anterior. 

 

• Canvi de club (Club): 

Per a realitzar  un canvi d'una  persona que tenia llicència per un altre club al nostre, seleccionarem el 

botó “CANVI DE CLUB” i a continuació la categoria de la persona i el tipus de canvi que volem 

realitzar. 
 

 

Ens apareixerà la següent finestra: 

 
 

En ella introduirem el DNI de la persona de la qual volem tramitar el canvi de club  i el sistema ens 

reconeixerà la identitat de la persona, per la qual cosa ens apareixerà el nom. Guardem el canvi de club  

i serà la federació la que haja d'autoritzar-lo. 

 

Una vegada la federació autoritze el canvi, ens apareixerà en l'apartat “SENSE ENVIAR”, per la qual 

cosa a partir de   ací procedirem seguint els mateixos passos explicats en l'apartat “renovar llicència de 

persona”. 


