
 
 

FULL INFORMATIU COMPLEMENTARI A LA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 2018-2019 
(programa ISIS RFEA) 

1) LLICÈNCIES : 
Llicència espanyola RFEA = CT 
Llicència catalana FCA = CL 
Llicència catalana FONS/CROS = CY    (per a categories Sub23, sènior i màster) 
Llicència catalana promoció = CL   -imprès col.lectiu excel, amb númeració a partir del 50.000-(per a 

categories Sub16-14-12-10-8) 
2) INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES LLICÈNCIES D'ATLETES 
És important per tal d'evitar problemes a l'hora de competir que els clubs comprovin l'estat en que es troben les 
llicències dels seus atletes introduïdes en el programa ISIS. 
 Per saber quines llicències estan actives i quines llicències resten pendents de validar/activar s'ha d'entrar a 

"Búsqueda de Atletas" i comprovar les diferents sigles que apareixen a la columna "TIPO" : 
 
CN (candidata nacional) pendent de validar per la FCA i la RFEA (. Aquesta llicència no està activa i per tant l'atleta 

NO pot competir 
 
P (pendent) validada per la FCA i pendent de validar per la RFEA. Aquesta llicència no està activa i per tant l'atleta 

NO pot competir 
 
CT (candidata territorial) pendent de validar per la FCA. Aquesta llicència no està activa i per tant l'atleta NO pot 

competir 
 
N llicència nacional-RFEA (espanyola) validada ( ja està operativa). L'atleta pot competir 
 
T llicència catalana -FCA- (territorial) validada (ja està operativa). L'atleta pot competir 
 
D llicència denegada. Per activar la llicència l'interessat ha de tornar a iniciar, novament, els tràmits. 
 
 Recordem que les llicències pendents de validar no s'activen fins que no s'hagi presentat, a la FCA, la 

documentació pertinent per a la seva tramitació: 
- Imprès ORIGINAL de la llicència signada per l'atleta. 
- Revisió mèdica obligatòria, segons protocol FCA (quan l'atleta pertany a la categoria Sub20 o superiors) 
- Documentació exigida per la RFEA en cas que l'atleta sigui estranger. 
 

La documentació ha de presentar-se en un termini de 15 dies. Passat aquest termini la llicència serà denegada 
 
3) INTRODUCCIÓ : 
Renovacions : S'ha d'entrar a : AREA FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Renovaciones 
 
Noves o Canvis de tipus de llicència (fins el 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA FEDERACION / Gestión de 
Licencias / Atleta / Nueva Licencia 
 
Canvis de Club (fins el 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Cambio 
Club. 
 
Canvis de tipus de llicència d'autonòmica (FCA) a estatal (RFEA) (després del 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA 
FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Cambio a Nacional temporada en curso. 
 
Cal recordar que després de fer la introducció de les dades al sistema ISIS és imprescindible generar el 
pagament en el mateix programa ISIS : 
 
GESTIÓN DE PAGOS (pas obligatori) 
Per donar per finalitzats els tràmits d'introducció realitzats a les llicències s'haurà d'anar a "Gestión de Pagos". Clicar 
a "Pagos Club". Clicar a + Nuevo Pago i triar la federació (en el nostre cas Catalunya) apareixen les llicències 
processades amb les quotes corresponents, es marquen les llicències i ja es pot passar a clicar el botó Crear Pago 
El sistema informarà que el pagament s'ha creat correctament, clicar a "Aceptar" (el cobrament es farà per 
domiciliació bancària). 
 
Recordar al fer la introducció que quan al camp "TIPO" s'indiqui "Petición Club Territorial" el 
sistema del programa cobrarà llicència territorial (FCA o Fons/Cros). Quan s'indiqui "Petición Club 
Nacional".cobrarà l'import de llicència RFEA. Abans de generar el pagament cal comprovar que 
l'import sigui el correcte per evitar errades. 
 


