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ANNEX I 

Gestió de llicències a través d'AVAIBOOK 
 
 
 

En la nostra Web, apartat FEDERACIÓ/LLICÈNCIES, trobareu dos enllaços: 
 

- ALTA DE CLUB: Obert des del dia 12 de decembre de 2022. Els clubs que tinguen deute amb la 
federació de temporades anteriors no podran donar-se d'alta en la nova temporada fins que 
no la cancel·len. 

- LLICÈNCIES: Obert a partir del 26 de desembre de 2022 (recordeu que el nostre segur cobreix 
a tots/totes  els/les palistes donats d'alta fins al 31 de desembre d'enguany). 
 

En totes dues pàgines, trobareu una pestanya d'INSCRIU-TE  per a realitzar l'alta de club/llicències i 
una altra de DESCÀRREGUES  per als documents. A més de l'INICI , LOCALITZACIÓ i CONTACTE. 
 

1. INSCRIU-TE. Les dades que se sol·liciten són les de sempre. 
2. DESCÀRREGUES. Ací trobareu la sol·licitud de llicència de club i el document amb els preus 

actualitzats de la temporada 2022-2023. 
 
 
TRÀMIT ALTA DE CLUB 
 
En el cas de la llicència de club, s'hauran d'incloure al principi del formulari les dades del president o 
representant, amb el seu corresponent DNI, a més de la resta de dades del CLUB a continuació. Alguns 
dels camps són obligatoris i imprescindibles per a poder realitzar l'alta, sense ells no es podrà finalitzar.  
 
Nota: la sol·licitud de llicència de club, com veureu, cal emplenar-la i adjuntar-la signada i segellada pel club, ja 
que hem de remetre-la a la RFEP. NO seran admeses fotos del document ni arxius mal fotocopiats que resulten 
il·legibles.  
 
Al final de les dades, trobareu el botó de pagament:  
 

1. L'opció de pagament serà directament, via targeta de crèdit o per transferència bancària. 
2. Arribarà un mail de confirmació al correu inclòs en el formulari d'inscripció, amb un resum de 

les dades. 
3. A partir d'ací, la inscripció estarà pendent de validació. Rebreu un mail de REBUTJADA si després 

de comprovar el formulari hi ha alguna dada equivocada o arxiu pendent, o de VALIDADA  quan 
tot aquest correcte. Amb la validació del pagament de quota del club, aquest queda actiu per a 
començar la tramitació de Llicències  i Carnets Federatius dels palistes. 

4. Una vegada validada, el club rebrà, en el correu especificat, un nom d'usuari + clau d'accés a la 
ZONA PRIVADA DEL CLUB. 
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TRÀMIT DE LLICÈNCIES i CARNETS FEDERATIUS – ALTES NOVES 
 
Amb la finalitat de facilitar-vos el procés d'altes per a les renovacions, en la pestanya INSCRIU-TE 
haureu de seleccionar prèviament si es tracta d'un  alta nova o renovació: 
 

 
 
 
Per a les altes noves haureu de seleccionar l'opció NO HE ESTAT FEDERAT EN 2022 – OK FEDERAR-ME 
i continuar amb el mateix procés de la temporada passada, seleccionant quota i emplenant tots els 
camps del formulari. 
 
Al final de les dades, trobareu 2 botons de pagament: PAGAR LA MEUA INSCRIPCIÓ (Inscripció 
individual) o INSCRIURE A UN ALTRE MÉS (per a inscripcions múltiples amb un sol pagament final). 
 

1. L'opció de pagament serà directament, via targeta de crèdit o per transferència bancària. 
 

2. Arribarà un mail de confirmació al correu inclòs en el formulari d'inscripció, amb un resum de 
les dades. 
 

3. A partir d'ací, la inscripció estarà pendent de validació. Rebreu un mail de REBUTJADA  si 
després de comprovar el formulari hi ha alguna dada equivocada o arxiu pendent, o de 
VALIDADA  quan tot aquest correcte. 
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4. Una vegada validada, cada palista rebrà, en el correu especificat, un enllaç per a descarregar-
se/imprimir-se el seu CARNET DIGITAL  corresponent. 
 
Nota: existeix l'opció de posar el correu del club i facilitar-li el carnet o també podeu enviar-
los directament vosaltres el carnet digital. 
 
Nou: des de la ZONA D'USUARI del club, a més de l'opció de descarregar tots els llistats de 
llicències i inscripcions tramitades, podeu accedir a cadascuna de les llicències fetes de manera 
individual i descarregar el carnet digital amb el botó FITXA ESPORTIVA.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
TRÀMIT DE LLICÈNCIES i CARNETS FEDERATIUS – RENOVACIONS 
 
Per a la renovació de llicències l'opció a seleccionar és HE ESTAT FEDERAT EN 2022: 
  

1. Introduir el DNI  del/la palista a renovar. 
2. Introduir l'EMAIL que es va incloure en el formulari d'alta la temporada passada.  

ULL, molts clubs vau posar el correu del club per a totes les altes, uns altres el del/la palista i 
en altres casos van ser els/les propis palistes els/les que van realitzar la inscripció afegint el 
correu que van considerar oportú. Recordeu que amb les claus d'accés que us facilitem la 
temporada passada, podeu recuperar totes les dades per a comprovar quin és en cada cas.  
 
Pel fet que les inscripcions són online i d'accés públic, aquest pas és obligatori per a mantindre 
un mínim de protecció de dades, SENSE AQUEST CAMP ÉS IMPOSSIBLE CONTINUAR AMB EL 
TRÀMIT. 
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Una vegada completat aquest pas, se us donarà accés al llistat de quotes (igual que la temporada 
passada i per a les Altes Noves) perquè seleccioneu la que corresponga i s'emplenaran de manera 
automàtica amb les dades de la temporada passada, tots els camps del formulari. 
 
Nota: els arxius adjunts (DNI, foto, etc…) en els formularis de llicències/carnets de palistes, serà obligatori pujar-
los tant per a les altes noves com per a les renovacions de palistes. 
 
En la temporada passada es van detectar molts errors durant la pujada d'arxius en les fitxes dels palistes, 
alguns s'ignoraven, uns altres es pujaven per duplicat, etc. A causa d'això, la pujada d'arxius per a aquesta 
temporada continua sent obligatòria i la tramitació NO quedarà VALIDADA fins que es complete de manera 
correcta. 

 
A partir d'ací, els passos són els mateixos que per a les altes noves, es finalitza el tràmit amb el 
pagament o es continua amb una nova alta tornant al pas inicial. 
 
 
 


