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NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA FCTA 

ACLARIMENT SOBRE LA TINENÇA, ÚS I TRANSPORT DE L’ARC 
 

Benvolguts/des, 

Hem tingut coneixement de certes informacions relatives a la documentació legal necessària 

per al ús i transport de l’arc, que circulen per les xarxes socials i per diferents pàgines 

web i que poden afectar greument als Clubs ja que s’informa que l’afiliació a un club 

allibera de l’obligació de disposar d’una llicència federativa per poder usar l’arc, que no 

és veritat, i que finalment poden derivar en responsabilitats solidaries o subsidiàries dels 

clubs. 

Es per això i en un exercici necessari de responsabilitat federativa i informació rigorosa que ens 

veiem obligats a comunicar als arquers i arqueres lo següent:  

A EFECTES LEGALS I DE COMPLIMENT NORMATIU NOMES ES CONSIDERAN VÀLIDES 

PER A L’ADQUISICIÓ, TINENÇA I ÚS DE LES ARMES DE LA CATEGORIA 7ª 5 (L’ARC) 

DEL REGLAMENT D’ARMES, LES EMESES PER LES FEDERACIONS ESPORTIVES.  

Així ho va declarar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Secció 6 de lo Contencioso 

Administrativo en el procediment ordinari 342/2015, en Sentència núm. 247, de data 4 de maig 

de 2016 i així ho ha ratificat recentment, en data 16 de Juliol de 2021 el Ministeri de l’Interior, 

en escrit presentat al procediment d’execució de títols judicials per la Jefatura de Armas de la 

Direcció General de la Guardia Civil, on expressament reconeix que les úniques targetes 

esportives valides per l’ús i tinença de l’arc són les llicencies federatives.  

Conseqüentment es recorda als clubs de la necessitat d’exigir als usuaris de les seves 

instal·lacions i en especial als seus socis que practiquen l’esport del tir amb arc la tinença d’una  

llicència federativa en vigor. En cas contrari, la pràctica de l’esport sense la preceptiva 

llicència és responsabilitat en primer lloc de l’arquer i en segon lloc dels clubs al no establir els 

mecanismes de control sobre els usuaris de les seves instal·lacions. 

No és tasca d’aquesta Federació el control sobre les activitats privades del clubs però si és un 

deure advertir-los sobre els riscos i responsabilitats en el que incorre un club I conseqüentment 

la seva Junta Directiva per autoritzar i tolerar l’ús de l’arc (arma de categoria 7ª 5) sense el 

document legal (llicència federativa) que ho autoritzi. 

Ben cordialment,  

 
La FCTA 

Barcelona, 8 octubre 2021 

 


