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CIRCULAR FCTA 2134 15-09-2021  
 
 

LLICÈNCIES FEDERATIVES – TEMPORADA 2021-2022 
 

 

 

1. TERMINI DE VALIDESA DE LES LLICÈNCIES:  
 

El termini de vigència de les llicències federatives va  de l’1 d’octubre de l’any en curs al 30 de setembre de l’any 
següent.  El termini de vigència de les llicències de la temporada 2021-2022  serà de l’ 1 d’octubre de 2021  al  
30 de setembre de 2022.  
 

2. PERIODE DE TRAMITACIÓ: 
 

Podeu tramitar les vostres llicències a la rebuda d’aquesta circular. Tant la llicència federativa com la cobertura de 
les assegurances de RC i d’accident esportiu, no entraran en vigor fins que l’esmentada llicència es trobi en estat 
“tramitada”, a l’aplicació “Playoff”. 
 

3. TIPUS DE LLICÈNCIES: 
 

➢ CLUB: Inscripció a la FCTA i RFETA (àmbit nacional). És obligatori que el club renovi anualment la llicència,  
per a poder sol·licitar llicències d’arquer dels seus associats.  

➢ LLICÈNCIA ARQUER: Àmbit nacional (RFETA), i emparada per la Federació Internacional (WA).  
➢ LICÈNCIA TÈCNIC FCTA: Titulació Territorial FCTA (àmbit català).  
➢ LICÈNCIA TÈCNIC I JUTGE RFETA: Titulació de la RFETA (àmbit nacional)  

 

4. PREUS DE LES LLICÈNCIES (ASSEGURANÇA INCLOSA): 
 

➢ ARQUERS FINS 14 ANYS: 15,70 € 
➢ ARQUERS MAJORS 14 ANYS: 57,30 € 
➢ TÈCNIC O JUTGE RFETA: 36,95 € 
➢ TÈCNIC FCTA:   28,30 € 
➢ CLUB (AMBIT NACIONAL):     143,30 € 

 
L’import de l’ Assegurança d’Accident Esportiu: 3,30 €. Asseguradora: MGS. Només es pagarà una única quota 
d'assegurança quan la mateixa persona tingui més d’una llicència.  

 

Altres tràmits: 
CURSETISTA: 9,30 €. Els clubs que realitzin cursos d’iniciació poden tramitar cursetistes indicant el nom del tècnic 
en el formulari de cursetista. No és renovable i l’assegurança només és vàlida en presència del tècnic que realitza 
el curs d’iniciació i durant el temps que duri el curs (sempre dins de la mateixa temporada).  

 

6. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES: 
 

Les llicències seran tramitades on-line pels clubs, mitjançant l’aplicació “Playoff”. Per les llicències de nous 
federats s’ha d’adjuntar el formulari de nova llicència, signat pel federat. (aquest formulari és obligatori també 
per  a llicències no renovades des del 2011). Sense aquest formulari la Federació no pot tramitar les noves llicències. 
Teniu a la vostra disposició els formularis de nova llicència i de club al nostre web https://fcta.cat/llicencies/ 
 
 

7. PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES: 
 

ELS PAGAMENTS ELS HAN DE FER ELS CLUBS, EN CAP CAS ELS FEDERATS. 
Els Clubs han d’efectuar el pagament quan les llicències es trobin en estat “facturada” QUE INDICA QUE LA FCTA HA EMÉS L’ ALBARÀ. 

Les llicències s’abonaran al compte de la Federació: Banc Sabadell ES86 0081 7013 9700 0174 8477. 
 

 
 

Barcelona, 15 de setembre de 2021 
La FCTA 

https://fcta.cat/llicencies/
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1. TRÀMIT DE LES LLICÈNCIES A L’APLICACIÓ PLAYOFF  

 
➢ Renovació del CLUB. Primer pas, sinó no podreu renovar les llicències dels federats. Mitjanjant aplicació 

Playoff renovar el club a l’apartat “federats” 
 
Si el club és nou, contactar amb la FCTA perquè es faci l’alta i cal emplenar també els formularis FCTA i RFETA: 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/09/alta-clubs.pdf 
 Una vegada emplenat i signat, escanejar i penjar a la fitxa del club, de l’aplicació Playoff, a l’apartat “documents   adjunts” 

 

 

➢ Renovacions llicències federats (Renovar en bloc): Permet renovar vàries llicències a la vegada. 
 

Aneu a l’apartat estadístiques: (marge superior dret - símbol diagrama barres)  , entreu a Historic Llicències,  
seleccionar temporada ( temporada anterior i així apareixerà el llistat de  llicències de la temporada passada), 
marqueu les llicències que voleu renovar, posteriorment aneu a accions i marqueu renovar en bloc 

 

Nota: En cas que la llicència canviï de subcategoria (per ex. per edat), no es pot renovar utilitzat l’opció en bloc.  Us apareixerà una 
finestra comunicant aquesta incidència, i haureu d’anar posteriorment a la fitxa del federat i fer la renovació de forma individual.  

 

 

➢ Renovació Llicència (INDIVIDUAL): Anar a federats  i entrant a la fitxa a fitxa en cada federat.  
 

 
➢ Noves Llicències: Aneu a l’apartat  federats  i nova llicència  

Heu d’entrar el DNI i data de naixement i s’obrirà la fitxa i perquè entreu totes les dades del federat. 
Una vegada entrat el federat a l’aplicació Playoff, no oblideu guardar la fitxa amb l’opció desar (a dalt a la dreta de la pantalla). 

Per a noves llicències s’ha d’ adjuntar escanejat, el formulari de nova llicència signat pel federat. 
https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/01/FORMULARI_LLICENCIA_NOVA.pdf 
El formulari l’heu de penjar a documents adjunts de la fitxa del federat, una vegada hagueu introduït i desat a Playoff, les dades 
del federat.  Heu de tornar a entrar a la fitxa del federat, anar a l’apartat Documents adjunts: triar “+nou document”  “seleccionar 
arxiu”  i marcar el “tipus d’adjunt”: formulari federat.   

 
 

Per comprovar que heu entrat correctament les llicències, entreu a l’apartat llicències,  i mireu que hi apareguin les llicències 
introduïdes. A la columna estat hi posarà preinscrita.  

 

 
 

2. UNA VEGADA EL CLUB HA ENTRAT LES LLICÈNCIES A L’APLICACIÓ: 

 
2.1 La Federació valida les llicències. A l’apartat llicències veureu que  l’estat passa de preinscrita a validada. 

 

2.2 La Federació emet l’albarà. La federació emet l’albarà, i a l’apartat llicències l’estat passa a facturada.  
 

2.3    El club fa el pagament de les llicències. Quan les llicències estan en estat  facturada,  aneu a l’apartat   club, on trobareu 
l’albarà amb l’import a abonar.   
IMPORTANT: A FI D’EVITAR ERRORS EN ELS IMPORTS, NO REALITZAR EL PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES FINS QUE LA FEDERACIÓ NO  HAGI 
EMÉS L’ALBARÀ, ON APAREIXERÀ LA QUANTITAT A ABONAR  
 

2.4 Finalització del procés. Quan la Federació constati que el club ha efectuat el pagament,  tramitarà les assegurances, i  
emetrà els carnets.  A l’apartat llicències a l’estat de la llicència posarà “tramitada”. 

 
 
 

IMPORTANT: 
 

❖ Les llicències en estat “preinscrita”, ”validada” o “facturada”, indica que no ha finalitzat el procés, no tenen tramitada 
l’assegurança, i per tant no són vàlides a cap efecte.  

❖ La llicència només estarà en vigor quan apareix en estat “tramitada” a l’aplicació Playoff (procés finalitzat).  
❖ Les llicències que estan en estat “preinscrita”, poden ser anul·lades pel mateix club. 
❖ Una vegada les llicències estiguin en estat “facturada”, ja no es podran anul·lar. 
❖ És important que els clubs no entrin llicències no verificades i cobrades als associats, per evitar que el club s’hagi de fer 

càrrec del pagament. 

 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/09/alta-clubs.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/01/FORMULARI_LLICENCIA_NOVA.pdf


ARQUERS

15,70 €

57,30 €

TÈCNICS
FCTA 

(Territorial)

RFETA    

(àmbit 

nacional)

JUTGE 36,95 €

TÈCNIC 28,30 € 36,95 €

ALTRES
FCTA 

(Territorial)

RFETA    

(àmbit 

nacional)

CURSETISTA 9,30 €

CLUBS
FCTA + RFETA    

(àmbit 

nacional)

CLUB 143,30 € (*)

Un club estarà habilitat per a sol·licitar renovacions o altes de llicències si està inscrit a la FCTA, i al corrent de quotes.

El Club que no hagi satisfet la quota a 1 de desembre,  perdrà la condició d'integrat a la FCTA, un cop vistes les seves al·legacions, i si aquestes no resulten procedents.

La  llicència d' ARQUER  està reconedguda per la Federació Española de Tir amb Arc (RFETA), i emparada per la 

Federació Internacional (WA).

La  llicència catalana de tècnic, és només d'àmbit territorial català.

Assegurança d'Accident Esportiu "MGS": 3,30 €

ARQUER a partir de 15 anys

Vigència de les llicències:  1 d'octubre 2021 a 30 setembre 2022.  
El duplicat de llicència d'una llicència comportarà un suplement de 6,25 €uros.

Tramitació de certificats per clubs i/o arquers:  20 €uros.

(*) Els clubs s'han d' inscriure a la Federació Espanyola (RFETA), per poder tramitar les llicències dels seus associats.

TÈCNICS: Per a exercir professionalment com a tècnic, és obligatori estar inscrit en el ROPE

La llicència de tècnic només habilita  per exercir en el sí d'un club inscrit degudament a la Federació.

L'assegurança de cursetista sols estarà en vigor en presència del tècnic sol·licitant, i només mentre duri el curs.

Serà obligació dels clubs informar als esportistes del que comporta cada tipus de llicència abans de sol·licitar-la.

LLICÈNCIES CONJUNTES i ASSEGURANÇA ESPORTIVA D'ACCIDENTS PERSONALS:

Esportista amb més d'una llicència, pagarà únicament una assegurança individual, descomptant-se, la/les altres.

Federació Catalana de Tir amb Arc

PREUS ANUALS                                        

LLICÈNCIES ESPORTIVES

Temporada 2021-2022

Pel preu de la llicència és té en compte la categoria WA.  El preu va 

en funció de l'edat de l'aniversari del 2022 (inclús si s'ha nescut a 

l'últim trimestre de l'any,  ja finalitzada la temporada).

ARQUER fins a 14 anys (inclosos)

Desglossament de la quota de l'assegurança esportiva d'accidents personals (inclosa al preu de la llicència):


