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CIRCULAR NÚM. 2 – TEMPORADA 2015-2016 
 
(recordeu que la RTB només pot tramitar llicències CAT1,CAT2,CAT3, DEL CAT, ENT 
CAT, la resta s’han de tramitar a través de la FCTT) 
 
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 2015/2016 
 
Novetats de la temporada 2015/2016. 
 

• Queda derogada qualsevol normativa de les Representacions Territorials 
que s’oposi al que determina la normativa comuna de les Lligues, 
publicada i actualitzada al web de la fctt.cat. S’hi accedeix a través de 
la pestanya del menú “COMPETICIÓ” i de l’item de menú “Normatives” 

 
• La tramitació de la llicència esportiva atorga a la Federació Catalana de 

Tennis de Taula el consentiment exprés per a la recollida de les seves 
dades de caràcter personal, amb l’exclusiva finalitat de poder portar el 
control i registre de les competicions i activitats producte de la seva 
relació amb la FCTT, a la vegada que també autoritza la publicació de la 
seva imatge en els mitjans de comunicació i xarxes socials pròpies. Els 
llicenciats tenen els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les seves dades dirigint-se per escrit a la seu de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE TENNIS DE TAULA, C/ Duquessa d’Orleans, 29. 08034 
Barcelona. 

 
• Recordem a grans trets el més important de la normativa: 

o A les Lligues Estatals és d’obligat compliment estrictament la 
normativa de la RFETM, sense excepció. 

o A la Lliga Estatal de Tercera Divisió Masculina, és d’aplicació la 
normativa de la RFETM i també totes les disposicions a les que faci 
referència explícita la normativa de la FCTT. 

o A les Lligues Territorials s’ha establert un procés similar (que no igual) 
al de la RFETM de permisos per a poder alinear a jugadors en 
categoria superior (sempre superior, mai inferior o igual). Per a poder 
desenvolupar una normativa que permetés això, es té en compte 
dos conceptes molt importants: 

 “Enquadrament” del jugador. En el moment de tramitar la 
llicència d’un jugador, s’haurà d’assignar en quin Equip es vol 
enquadrar. Caldrà especificar si s’enquadra en Lligues Estatals 
(aquí no caldrà definir quin Equip perquè la pròpia normativa 
de la RFETM ja estableix “L’estatus” del jugador) o si 
s’enquadra en un Equip de Territorial i en quin Equip 
s’enquadra. Aquest serà “l’Equip Assignat” inicial. 

 “Equip assignat”. Ve a ser l’equivalent a “L’estatus” de la 
RFETM. Podrà ser: Lligues Estatals, Preferent Territorial, Primera 
Territorial, Segona Territorial, Tercera Territorial. Si l’entitat té 
Equip “A” i “B” o té tres Equips, caldrà especificar la lletra de 
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l’Equip. No podrà jugar sota cap concepte en un Equip de la 
mateixa categoria que no sigui l’Equip Assignat.  

• Quan repartiu els vostres jugadors entre els Equips de l’entitat, heu de 
tenir en compte les possibles incidències com malalties, problemes 
laborals, lesions, etc. És responsabilitat dels clubs de tenir en tot moment el 
nombre de jugadors suficients per complir els calendaris de les 
competicions. Aquesta nova normativa s’ha creat per poder cobrir 
eventualitats i poder disposar de jugadors de categories inferiors (tot i que 
tinguin una llicència de Lliga Estatal, poden estar enquadrats a 
categories Territorials, altra cosa és les alineacions que obliguen a canviar 
d’Equip assignat).   

• Si voleu evitar fer despeses innecessàries en tramitar canvis de llicència o 
canvi d’estatus, cal tenir clar els tipus de llicència a tramitar inicialment 
per als vostres jugadors. Tingueu en compte que les segones llicències 
tenen un cost del doble del preu de tarifa. (El que representa un cost 
triple si tenim en compte el cost de la primera llicència). A tal efecte heu 
de tenir molt en compte els següents aspectes: 

o Si el jugador/a ha de participar en el Torneig Zonal, Nacional o 
Campionats d’Espanya, sigui quina sigui la seva categoria d’Edat, 
per a la qual cosa necessitarà una llicència d’Àmbit Estatal (o sigui 
LN1, LN2, VAL1, VAL2 o VAL3). Recordeu, una vegada més, que per 
a participar en qualsevol prova oficial de la RFETM (i el Zonal és 
prova oficial de la RFETM), caldrà llicència d’Àmbit Estatal. 

o Si el jugador/a es preveu que tingui una progressió que faci que 
acabi jugant a la Lliga Estatal aquesta temporada, caldrà calcular si 
jugarà menys o més dels encontres permesos amb llicència VAL1, 
VAL2 o VAL3 (recordeu que un Sènior o Veterà no pot jugar Lliga 
Estatal amb llicència VAL1). No té sentit que tingui llicència VAL un 
jugador que hagi de jugar tota la Lliga Estatal perquè acabarà 
pagant l’import equivalent a tres llicències. 

• Pel que fa als canvis de Club, recordeu a títol general, que només és 
permès un canvi de club per temporada, sempre a categoria superior, es 
paguen drets dobles i que els Veterans i Sèniors no podran canviar de 
club si han disputat dos encontres en el seu antic club. (Vegeu la 
normativa específica de canvi de Club perquè hi ha diferents matisos).  

• Atenció a les dates límit per a tramitar llicències de Lliga Estatal:  
o Lligues Estatals, 1a volta de la competició, (excepte Superdivisió 

masculina i femenina), DISSABTE, 26 DE SETEMBRE DE 2015. 
o Lligues Estatals, 1a volta de la competició Superdivisió masculina i 

femenina, DIMARTS, 6 D’OCTUBRE DE 2015. 
o Lligues Estatals, 2a volta de la competició, (excepte Superdivisió 

masculina i femenina), DISSABTE, 16 DE GENER DE 2016. 
o Lligues Estatals, 1a volta de la competició Superdivisió masculina i 

femenina, DIMARTS, 19 DE GENER DE 2016. 
• Atenció a les llicències validades de jugadors: Per alinear un jugador a la 

Lliga Estatal amb llicència “validada” (Veterans i Sèniors no poden jugar 
amb llicència validada ni a Lliga Estatal, ni a TDM) aquesta ha d’haver 
estat tramitada dins del període establert (1a volta i 2a volta). Exemple: 
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Una llicència validada tramitada amb posterioritat al 26 de setembre de 
2015, no autoritza la participació en Lliga Estatal fins a la 2a volta de la 
competició. 

• Recordem que es consideren categories de promoció, per a la Real 
Federación Española de Tenis de Mesa, la categoria Sub-23. Als efectes 
pràctics, això permet alinear un jugador de categoria Sub-23 en les 
mateixes condicions, per exemple, que un jugador Juvenil, Infantil i Aleví. 
Tot això referit a les Lligues Estatals.  

• Us informem que, per a la normativa de la FCTT, els jugadors de promoció 
no inclou ni els Sub 23 ni els Sub 21. 

• Per a qualsevol dubte respecte de l’aplicació de la nova normativa, teniu 
el nostre correu electrònic competicio@fctt.org i el telèfon 93 280 03 00 Ext 
3, per a fer les consultes que necessiteu. 

• Pel que fa a les alineacions de jugadores femenines a la competició 
masculina, la NORMATIVA UNIFICADA de les Lligues Territorials i de la TDM, 
s’han aprovat  una sèrie de modificacions que afecta a aquest col·lectiu. 
Principalment: 

o Quan la normativa d’Equips assignats i d’enquadraments obligatoris 
parla de “jugadors”, vol dir “jugadors/es”, ja que la normativa 
estableix la mateixa normativa a les noies que per als nois. 

o No obstant el punt anterior, la no existència actual de Lligues 
Territorials Femenines i que tampoc se celebra la Lliga Estatal de 
Segona Divisió Femenina, fa que la normativa serveixi en la realitat 
només per a regular quines jugadores poden jugar la competició 
Territorial masculina i les Lligues Estatals Femenines. 

o A la competició femenina, s’estableixen les següents excepcions: 
o Les jugadores (femenines) amb “Equip assignat” DIFERENT de 

Superdivisió Femenina, podran jugar les Lligues Territorials Masculines, 
sigui quina sigui la seva categoria d’Edat. Això NO impedirà l’ascens 
dels esmentats Equips a la TDM, en el cas que assoleixin l’ascens. 

o Recordem que una jugadora Sènior, Veterana, Sub-23 o Sub-21, 
amb llicència de Lligues Estatals “LN1” i enquadrada en un equip de 
Lligues Territorials, pot jugar UN ENCONTRE en equip de categoría 
superior (això inclou la Lliga Estatal de Superdivisió Femenina), però 
que si juga UN SEGON ENCONTRE, i passa a tenir com 
“Equip assignat” el de Superdivisió Femenina, NO PODRÀ seguir 
jugant a les Lligues Territorials. 

o En el cas de les jugadores d’edat Juvenil, Infantil, Aleví o Benjamí, 
poden jugar CINC ENCONTRES en equip de categoria superior, però 
que si juga UN SISÈ ENCONTRE, i passa a tenir com “Equip assignat” el 
de Superdivisió Femenina, NO PODRÀ seguir jugant a les Lligues 
Territorials. 

o A la Lliga de TDM, al ser una competició sota l’ampara de la 
normativa de la RFETM, que diu: “Las FF.AA. podrán autorizar la 
alineación de jugadoras en la Tercera Masculina siempre que la 
jugadora sea juvenil o de categoría de edad inferior y que tenga 
estatus de División de Honor o inferior. Los equipos que alineen en 
alguna jornada a una jugadora no podrán ascender. A efectos de 
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estatus y todo lo relativo a alineaciones de las jugadoras en las ligas 
femeninas, la Tercera División Masculina se asimila a la Segunda 
División Femenina.”, caldrà observar aquesta normativa. La 
Federació Catalana de Tennis de Taula AUTORITZA l’alineació de 
jugadores en els termes fixats per la normativa de la RFETM. De la 
mateixa manera, també aplicarà la inhabilitació per l’ascens a 
Segona Estatal Masculina dels equips que aliníen jugadores 
(femenines)  

o  “Les jugadores FEMENINES poden tenir un Equip Assignat en 
competició Masculina i un altre Equip Assignat en competició 
Femenina, però una vegada obtinguin l’assignació de Superdivisió 
Estatal Femenina, només podran ser alineades en aquesta Lliga i no 
podran ser alineades ni a les Lligues Territorials ni a la Tercera Divisió 
Estatal Masculina. 

• Independentment de la normativa que apliqui la RFETM, la FCTT aplicarà: 
”Podran participar en les proves d’individuals i dobles i en les d’equips,  
tots els jugadors menors de 16 anys que, no tenint la nacionalitat 
espanyola,  acreditin mitjançant les certificacions oficials oportunes,  tenir 
residència legal a Espanya i estar escolaritzats en el curs actual en 
qualsevol centre oficial, públic o privat del territori espanyol. A aquests 
efectes, es consideren jugadors menors de 16 anys tots aquells que NO 
hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre de la temporada en 
curs.” (Fins a JUV-2, inclòs) 

• Naturalment, aquests jugadors podran prendre part també a les proves 
d’equips sense limitació alguna.   
Els jugadors sense nacionalitat espanyola majors de 16 anys, es a dir, els 
que SI hagin complert 17 anys abans del 31 de desembre de la 
temporada en curs (JUV-3 o superior), no podran participar en les proves 
d’individuals i dobles, però sí podran disputar la prova d’equips de clubs, 
amb les limitacions que s’estableixin per a jugadors estrangers; aquests 
jugadors hauran  també de complir els requisits d’acreditar, de la mateixa 
manera, tenir la residencia legal a Espanya i estar escolaritzats en el 
present curs en qualsevol centre oficial, públic o privat, del territori 
espanyol.” Hi ha una excepció que es detalla en el següent punt. 

• La Federació Catalana, previ sol·licitud expressa, per escrit i justificant 
tenir sol·licitada la Nacionalitat Espanyola, podrà facultar, mitjançant una 
autorització especial, la participació a les proves d’individuals i de dobles, 
així com les d’equips sense ocupar plaça d’estranger a aquells jugadors 
que no hagin exhaurit la categoria Juvenil, tot això sempre referit a les 
competicions d’àmbit estrictament català. 

• Llicències de Tennis de Taula Adaptat: Les llicències del tennis de taula 
Adaptat estan plenament integrades en l’àmbit de la Federació 
Catalana de Tennis de Taula i de la Real Federación Española de Tenis de 
Mesa. Tots els jugadors disposaran d’una única llicència on constarà la 
Classe a la qual pertanyen. Les llicències de primera tramitació, han de 
passar la valoració tècnica de la seva classe amb anterioritat a la 
sol·licitud. Es permetrà tramitar una llicència per un club per participar en 
competicions convencionals i una segona llicència per participar en 
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competicions de tennis de taula adaptat per un altre club (les dues 
llicències tindran el cost de tramitació que els correspongui).  

 

Recordatori de les novetats més importants de la temporada 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 
2015/2016. 

• Nombre mínim de llicències RFETM: 4 per cada equip. (1 sol equip: mínim 
5) 

• RFETM. Concepte “status”. Els jugadors pertanyen i queden enquadrats 
en els equips en els quals són alineats.  

• Supressió de la presentació de signatures. (En tot cas, els clubs les han de 
recollir i guardar en el seu poder per a possibles reclamacions o duplicat 
de sol·licitud amb un altra club) 

• Separar el procediment d’aportació de dades personals i presentació de 
documents d’identitat (“alta federativa”) del procediment de sol·licitud 
de llicències. 

• RFETM. Un delegat d’equip diferent per cada equip inscrit a Lligues 
Estatals. (Una persona no pot tenir més d’una llicència de delegat). La 
FCTT obliga a un delegat per a cada entitat, com a mínim. 

• RFETM. Un entrenador titulat per cada dos equips inscrits a Lligues Estatals. 
• Les llicències només es tramitaran si van acompanyades del justificant de 

pagament. La Federació Catalana declina qualsevol responsabilitat per 
la participació de qualsevol jugador en qualsevol competició, si no 
disposa de la llicència corresponent. Les llicències es tramiten en un 
període màxim de 72 hores. Aquest termini no  inclou el de l’Alta 
Federativa que també es tramita en un màxim de 72 hores si es presenten 
correctament totes les dades i els documents de comprovació. 

• Les llicències se sol·licitaran únicament mitjançant el formulari oficial, 
presentat en format arxiu (no imprès). (Excepte les de Tennis de Taula 
Adaptat) 

 

Alta federativa  
• “Alta federativa” és el procediment administratiu pel qual una persona, a 

través d’una entitat afiliada, adherida, en tràmit o bé independentment, 
proporciona les seves dades personals i la seva documentació per a la 
comprovació, a fi i efecte de determinar la veracitat de les dades i 
anotar-les a la Base de Dades de la Federació Catalana de Tennis de 
Taula, per a una posterior utilització per a la pràctica esportiva, tramitació 
d’assegurança, etc... Aquest procediment no autoritza la pràctica 
esportiva ni la participació en competicions. Només és un pas previ al de 
sol·licitud de llicència.  
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Categories de llicències 2015/2016 

Tipus i classes 
 
Nom           Nom 
RFETM           FCTT 

“A” “Jugadors participants a les Lligues Estatals”     
“A2” “Participants a les Lligues Estatals excepte 3a Masc i 2a Fem” 
 LN1 
“A1” “Participants a les Lligues Estatals 3a Masc o 2a Fem”   LN2 
 
“B” “Jugadors NO participants a les Lligues Estatals” (*)   
“B2” VET, SEN, S23, S21, JUV, INF      VAL 1 
“B1” ALE, BEN         VAL 2 
“B1” PRE-BEN         VAL 3 
(*) Els jugadors en edat Sub23 o inferior, SI que poden participar en Lligues Estatals, sempre i quan compleixin les 
normatives específiques de la competició, especialment la data de tramitació i els límits d’encontres disputats a 
les categories. 
“C” “Resta de jugadors” (Llicències autonòmiques) 
------ VET, SEN, S23, S21, JUV, INF       CAT 1 
------ ALE, BEN         CAT 2 
------ PRE-BEN         CAT 3 
------ Llicències de PROMOCIÓ       PRO 
------ Llicències de Pingpongpertothom     PPT 
------ Llicència ADAPTADA (exclusiva)      ADAnn 
 
“D” “Directius, Delegats i Auxiliars”       
DC Directius i Delegats d’Entitats (Estatals)     DEL EST 
------ Delegats d’Entitats d’ambit català     DEL CAT 
“E” “Entrenadors” 
“E.3” “Entrenadors de Tercer Nivell” (Estatals)     E3N EST 
“E.2” “Entrenadors de Segon Nivell” (Estatals)     E2N EST 
“E.1” “Entrenadors de Primer Nivell” (Estatals)     E1N EST 
------ “Entrenadors de Tercer Nivell” (Catalans)    E3N CAT 
------ “Entrenadors de Segon Nivell” (Catalans)    E2N CAT 
------ “Entrenadors de Primer Nivell” (Catalans)    E1N CAT 
------ “Monitors Avançats” (Catalans)      MONAVA 
------ “Monitors” (Catalans)       MON 
“J/A” “Àrbitres” 
“JAIC”“Jutge-Àrbitre Internacional/Continental    JAIC  
“JAI”“Àrbitre Internacional”       JAI 
“JAN” “Jutge-Àrbitre Nacional”       JAN 
“JA.3” “Àrbitre de Tercer Nivell”        ARB3N 
“JA.2” “Àrbitre de Segon Nivell”       ARB2N 
“JA.1” “Àrbitre de Primer Nivell”       ARB1N 
------ “1r Nivell Autonòmic (Catalans)      ARB1C 
------ “Auxiliar” (Catalans)       
 ARBAUX 
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Classificació per la data de naixement, Temp.  2015/2016: 
o VETERÀ Nascut l’any 1976 i anteriors 

 VET +70 1901 - 1946  
 VET +65 1947 - 1951  
 VET +60 1952 - 1956  
 VET +50 1957 - 1966 
 VET +40 1967 - 1976 

o SÈNIOR  1977 - 1992 
o SUB-23   1993 - 1994 
o SUB-21 (*)  1995 - 1997  (A la normativa RFETM, són S-23) 
o JUVENIL  1998 - 2000 
o INFANTIL  2001 - 2002 
o ALEVÍ  2003 - 2004 
o BENJAMÍ  2005 - 2006 
o PRE-BENJAMÍ Nascut l’any 2007 i posteriors. 

 

Assegurança d’accidents esportius 
La Federació Catalana de Tennis de Taula assegurarà, la temporada 2015/2016 a 
tots els seus esportistes a través de la companyia Mapfre (pendent de 
confirmació, en cas de canviar s’informarà mitjançant circular), amb una 
assegurança d’accidents esportius que compleix el que determina el Reial Decret 
849/1993, de 4 de juny, sobre les prestacions mínimes de l’assegurança mínima 
obligatòria, i el Decret 333/2002, de 19 de novembre, en matèria d’obligatorietat 
de contractació d’assegurances en determinades activitats d’esports i lleure Les 
pòlisses estan a la disposició de qui vulgui consultar les cobertures al web de la 
fctt.cat 
 
Els Delegats, Tècnics Esportius i Àrbitres, seran assegurats a través d’una pòlissa 
contractada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya a determinar 
(pendent de confirmació). Al web de la FCTT, es publicarà la sistemàtica i 
procediment d’assistència, així com la llista de entitats concertades. 
 
 

Com triar correctament el tipus de llicència 
• Si bé cada entitat podrà organitzar els seus jugadors segons les seves 

necessitats, cal tenir en compte una sèrie de conceptes que poden 
ajudar a fer una distribució correcte, des del punt de vista operatiu. 

• Les entitats tramitaran el nombre de llicències de Lligues Estatals que 
resulti de multiplicar per 4 el nombre d’equips inscrits a les esmentades 
Lligues Estatals. En el cas de tenir un sol equip, inscriurà un mínim de 5 
jugadors. Això és el mínim. Les entitats tramitaran tantes llicències com els 
siguin necessàries per a poder complir els compromisos adquirits i els 
calendaris previstos, sense excepció per malaltia, lesió, motius laborals o 
personals.  
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• També tramitaran, obligatòriament, un Delegat per entitat i/o un Delegat 
per cada equip de Lligues Estatals (una persona només pot tenir una 
llicència de Delegat). 

• Les entitats que participin a les Lligues Estatals, tramitaran un mínim de 
una llicència d’entrenador per cada dos equips inscrits a les esmentades 
Lligues Estatals. Aquests entrenador han d’estar en possessió del títol 
federatiu exigit per la categoria. 

• Donat que el canvi de llicència i el canvi d’Status comporten un cost 
econòmic, és convenient planificar adequadament els jugadors. 
Recordem que els canvis de llicència comporten “drets dobles”, tant en 
els canvis de club com en els canvis d’equip i també en els canvis 
“obligatoris” per haver disputat el nombre màxim d’encontres amb 
llicència validada o de categoria inferior. 

• Qualsevol persona que faci tràmits en nom d’un club, haurà de disposar 
de la corresponent llicència de Delegat. 

• Les llicències “Escolars” NO es tramiten a la Federació Catalana de Tennis 
de Taula, es tramiten als Consells Esportius Comarcals. 

• Per participar al Torneig ZONAL o al Campionat d’Espanya de qualsevol 
categoria (inclosa la categoria de Veterans), es precisa, com a mínim, la 
llicència validada “VAL1”, “VAL2” O “VAL3, corresponent a l’edat de 
l’esportista. 

• Les llicències de Promoció són les llicències indicades per als socis i 
simpatitzants dels clubs, per complir amb la legislació vigent que obliga a 
la tramitació de llicència als esportistes que utilitzin instal·lacions 
esportives. També habilitaran la pràctica i participació en competicions 
de promoció (circuit Promeses de la RTB) 

• Les llicències Pingpongpertothom, són les llicències específiques del 
programa del mateix nom. No habiliten per a la resta de competicions. 

• Recordem que per a la participació a la Lliga Estatal de Tercera Divisió 
Masculina, en el cas dels jugadors Sènior i Veterans, és imprescindible 
disposar de la llicència “A1” (nomenclatura RFETM) o “LN2” 
(nomenclatura FCTT). No és pot participar a la Lliga esmentada amb la 
llicència “A2” o “LN1”, ja que aquesta està indicada per a les Lligues 
Estatals de Segona Masculina, Primera Femenina o superiors categories. 

• NOMÉS ES TRAMITARAN LES LLICÈNCIES SI ES COMPLEIXEN AQUESTS CINC 
PRECEPTES: 

o El club estigui al corrent de les seves obligacions amb la FCTT 
corresponents a la temporada vençuda. 

o S’acompanyi ingrés o transferència bancària amb la sol·licitud de 
llicències. 

o La sol·licitud sigui presentada en format “excel”, a fi i efecte de 
poder capturar les dades. 

o S’hagi presentat anteriorment o es presenti conjuntament amb la 
“Llicència de Club” de la present Temporada.   

o Els jugadors de nacionalitat espanyola amb 14 anys complerts o més 
han de presentar obligatòriament fotocòpia del Document Nacional 
d’Identitat a fi i efecte de comprovar l’edat del jugador. No caldrà 
presentar-lo si aquest està disponible en els arxius de la FCTT per 
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haver-lo presentat amb anterioritat. Atenció els jugadors que han 
complert o compleixen dins de la temporada els 14 anys i no el 
tenen presentat d’anys anteriors. Els jugadors menors de 14 anys, 
aportaran, com a mínim, fotocòpia del Llibre de Família o partida de 
naixement del jugador. (També serà vàlid el passaport o el DNI). 
 

JUGADORS AMBIT ESTATAL JUGADORS AMBIT CATALÀ 

(A2) LN1 (B2) VAL 1 CAT 1 PRO 
SUM, SUF, DHM, DHF VET, SEN, S23 VET, SEN, S23 VET, SEN, S23 

PDM, PDF, SDM S21, JUV, INF S21, JUV, INF S21, JUV, INF 

(A1) LN2 (B1) VAL 2 CAT 2 PPT 
TDM, SDF BEN, ALE BEN, ALE VET, SEN, S23 

S21, JUV, INF 

(B1) VAL 3 CAT 3 
PRE-BEN PRE-BEN 

ADAPTAT ADAPTAT 
VET, SEN, S23, S21 VET, SEN, S23, S21 

JUV, INF, ALE, BEN JUV, INF, ALE, BEN 

 

Regulació econòmica dels canvis de llicències 
Per tal de deixar regulat en quines condicions s’efectuaran els canvis de llicències, 
s’estableix el següent: 

- El canvi de llicència d'un club a un altre SEMPRE comportarà drets dobles 
de la segona llicència (encara que sigui la 1a de PROMOCIÓ). 

- El canvi de llicència dins del mateix club, si la 1a és de PROMOCIÓ, drets 
simples. 

- El canvi de llicència dins del mateix club, si la 1a és de CATALANA i la 2a de 
VALIDADA, drets simples. 

- El canvi de llicència dins del mateix club, si la 1a és de CATALANA i la 2a de 
LLIGUES ESTATALS, drets DOBLES. 

- El canvi de llicència dins del mateix club, si la 1a és, VALIDADA O DE LLIGUES 
ESTATALS, drets DOBLES. 

- El canvi de llicència d'INDEPENDENT a una de club, drets simples. 
- Un jugador pot tenir llicencia en un club per competició i en un altre club per a 

competició de TT Adaptat. S’aplicarà el preu de tarifa a cadascuna de les dues 
llicències. 

- Preu doble = preu de venda x 2, descomptant l'Assegurança. 
- Les segones llicències a les que s’aplica drets simples, aquests són a més a més del 

preu aplicat en el seu moment a la 1a llicència. 
 



  
 

 

                                                                                                                                  

 

Federació Catalana de Tennis de Taula 
Representació Territorial de Barcelona 
C/ Duquessa d’Orleans, 29, interior. 08034 Barcelona. T/ 93 280 27 38 - Fax 93 204 64 82 
NIF: Q5856049A - Registre d’Entitats Esportives núm 1959 - rtb@fctt.org - www.rtbtt.com 

Tarifa de preus de llicències  
 
Preus de les llicències 2015/2016  PVP   
(A2) LN1 - Participant a Lligues Estatals (NO TDM) 73,00 €     
(A1) LN2 - Participant a Lligues de TDM 57,00 €     

(B2) VAL1 - NO Participant a Lligues Estatals 51,50 € VET, SEN, S21, JUV, INF 
(B2) VAL2 - NO Participant a Lligues Estatals 34,00 € ALE, BEN   
(B2) VAL3 - NO Participant a Lligues Estatals 25,00 € PRE-BEN   

(C) CAT1 - Llicència autonòmica no valida competició Estatal 39,00 € VET, SEN, S21, JUV, INF 
(C) CAT2 - Llicència autonòmica no valida competició Estatal 27,50 € ALE, BEN   
(C) CAT3 - Llicència autonòmica no valida competició Estatal 18,50 € PRE-BEN   

PRO - Llicència autonòmica PROMOCIÓ 13,00 €     
PPT - Llicència programa Pingpong per a tothom 20,00 €     

DEL EST - Llicència Delegat Estatal 56,00 €     
DEL CAT - Llicència Delegat Català 52,00 €     

ENT EST N1 - Llicència Entrenador Estatal 1r Nivell 56,50 €     
ENT EST N2 - Llicència Entrenador Estatal 2n Nivell 59,00 €    
ENT EST N3 - Llicència Entrenador Estatal 3r Nivell 65,50 €     

ENT CAT N1 - Llicència Entrenador Català 1r Nivell 52,00 €     
ENT CAT N2 - Llicència Entrenador Català 2n Nivell 54,50 €    
ENT CAT N3 - Llicència Entrenador Català 3r Nivell 61,00 €     

MON AVA - Monitor Avançat   27,50 €     
MON MON - Monitor   17,00 €     

 

Canvis de club, canvis d’equip, canvis de “status” 
La normativa de canvi de club s’adaptarà a les normatives de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa. De la mateixa manera, la RFETM fixa les condicions 
econòmiques dels canvis de “status” i de l’expedició de “segones llicències”. 
Caldrà, doncs, complementar la informació d’aquesta circular amb el que 
especifiqui la pròpia RFETM a la seva circular sobre la sol·licitud de llicències i a 
qualsevol comunicació o canvi de normativa que publiqui. 

Formularis 
Al web de la Federació Catalana de Tennis de Taula trobareu els formularis 
següents: 

• Formulari d’Afiliació 2015/2016 - Llicència de Club. Cal presentar també una 
fotocòpia de la comunicació al Registre d’Entitats Esportives de la 
composició de la Junta Directiva, on hi figuri el segell del Registre, si no l’heu 
presentat anteriorment. 

• Formulari de sol·licitud de llicències 2015/2016 
• Formulari de recollida de signatures 2015/2016 (recordeu que no cal enviar-

les) 
• Formulari d’“Alta federativa” 
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Els formularis són compatibles amb les versions d’Excel 2003 o posteriors. Si 
treballeu amb Excel 2007, no oblideu “guardar como” versió d’Excel 2003 com a 
màxim (no ho guardeu com a Excel 2007). Si teniu algun problema, podeu trucar 
a Xavier Sospedra a la FCTT. Recordeu que per a poder accedir a les dades dels 
formularis, cal habilitar les macros i també habilitar la recepció de dades externes. 
En l’Excel 2007, apareix un avís de seguretat que conté l’habilitació d’aquests 2 
termes. En l’Excel 2003, s’ha d’establir el grau de seguretat de macros en un nivell 
mitjà (pregunta si volem macros o no) i aleshores respondre que sí volem habilitar 
les macros quan obrim el formulari de la FCTT. 
 
 
 
 
 
 
Federació Catalana de Tennis de Taula 
Barcelona, 31 de juliol de 2015 
 
 
 
 
 


