
 

COMUNICAT LLICÈNCIES D’OFICIAL FCA (ACLARIMENTS) 
 
L’entrada en vigor de la nova “Ley del Deporte” ha provocat un canvi en el sistema de 

llicències vigent fins a 31 de desembre de 2022, en el qual la llicència d’Oficial Autonòmica 
era vàlida per actuar en proves autonòmiques i també en estatals, aspecte que ha estat 
modificat. 

 
En proves autonòmiques sota la competència de control i tutela de la FCA les llicències 

vàlides seran les emeses per la FCA, així com les llicències autonòmiques d’altres 
Federacions Territorials (sempre que siguin acceptades pel COA de la FCA d’acord amb 

l’article 14 de les Prescripcions Comunes FCA). 
 
Les llicències Autonòmiques d’Oficial de la FCA també seran vàlides en aquelles 

Federacions Autonòmiques  on siguin admeses segons els reconeixements/convenis entre 
federacions autonòmiques. 

 
Des de la recent aplicació de la nova “Ley del Deporte”, portem unes setmanes a l’espera 
que la RFEDA estableixi les condicions mínimes i el procediment d’habilitació/homologació 

de les llicències autonòmiques, tal com estableix l’article 49.2 de la indicada “Ley del 
Deporte” i per tant que les llicències autonòmiques d’Oficial habilitades/homologades 

també siguin vàlides en proves de caràcter estatal, ja que amb la llicència autonòmica no 
es pot actuar en proves de caràcter estatal o superior. 
 

Als efectes oportuns i d’informació es comunica que els interessats que hagin obtingut la 
qualificació d’apte en l’examinació de la corresponent llicència d’Oficial en els darrers 

cursos de formació FCA poden tramitar la nova llicència a la FCA, així com també podran 
tramitar la corresponent llicència estatal a la RFEDA. En aquest cas, en el moment de la 
tramitació s’haurà d’adjuntar el document que trobareu adjunt a aquest Comunicat 

(llistat_aptes) en l’apartat pujar fitxers-actuacions. 
 

Esperem que properament puguem informar positivament respecte al procediment 
d’habilitació/homologació de les llicències autonòmiques per part de la RFEDA. 
 

Barcelona, 17 de febrer de 2023 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


