
 

 

Manual funcionament formularis per a al tramitació de les llicències esportives 

A partir de la propera temporada esportiva (2021/2022) per a realitzar la 

tramitació de les llicències federatives, els formularis estaran disponibles en 

format digital. D’aquesta manera els interessats  podran omplir i signar els 

formularis de sol·licitud.  

Al finalitzar el procés rebran un missatge de correu electrònic adjuntant un arxiu 

PDF amb la sol·licitud omplerta, per a continuar la tramitació en el portal Leverade, 

l’hauran de fer  arribar a la secretaria del Club corresponent 

 

Com omplir les sol·licitud de llicències  amb JotForm 

Cal accedir a l’enllaç adient per a tramitar la llicència,  

Delegats i entrenadors 

• https://www.jotform.com/211854729485063 

Esportistes i esportistes màsters 

• https://www.jotform.com/211853264608053 

Els dos bàsicament es comporten de la mateixa forma:  

• Pantalla de benvinguda amb una vista prèvia del document que aneu omplir 
• Una pantalla amb dades personals ,DNI , correu electrònic i en el cas dels 

esportistes o esportistes màsters també qüestionari de salut. 
• Segona pantalla amb tota la informació de protecció de dades 
• La tercera a on us demanarà les signatures del titular i en el cas dels menors 

també del representant legal , lloc i data de la signatura. 
• Última pantalla de comiat que us comunica que rebreu per correu una copia en 

PDF de la sol·licitud omplerta. 

Pantalla de benvinguda   

Semblant a la següent, cal prémer ‘start filling’ per a continuar 

https://www.jotform.com/211854729485063
https://www.jotform.com/211853264608053


 

 

 

 

Pantalla dades personals 

 Us demanarà obligatòriament omplir  

     Nom i Cognoms de la persona que es tramita la llicència 

 DNI de la persona que es tramita la llicència 

 Bústia de correu electrònic a on arribarà la còpia en PDF 

 



 

 

 

Activitat 

Disciplina 

Club (és un desplegable que va mostrant resultats a mida que introduïu les 

paraules de cerca) 

 
Qüestionari de salut, cal contestar les 6 preguntes amb un SI o un NO 



 

 

 

Una vegada omplert podem anar al final de la pantalla i prèmer ‘següent’ 

 

Segona pantalla amb tota la informació de protecció de dades 

            Llegir la informació i prémer X si accepteu rebre informació de promocions 

especials de terceres empreses col·laboradores de la FCN, directament o a través d’aquets 

tercers.  

Prémer Següent per a la última pantalla per a omplir dades 



 

 

 

La tercera a on us demanarà les signatures  
Demanarà la signatura del titular i en el cas dels menors també del representant legal 
Una vegada omplert es pot prémer enviar 



 

 

 

Última pantalla de comiat que us comunica que rebreu per correu una copia en PDF de 

la sol·licitud omplerta. 



 

 

Serà com la següent imatge 

 

 

Rebreu un missatge de correu a la bústia que heu especificat durant la sol·licitud com el 

següent  

 

I adjuntant en PDF la sol·licitud omplerta 

 


