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1. INTRODUCCIÓ 

 
 
Per afavorir i clarificar els procediments de tramitació més usuals i necessaris, oferim 
aquesta GUIA que vol ser una eina de suport als nostres Clubs. 
 
Tots els tràmits federatius (afiliació de club, inscripció d’equips, tramitació de llicències, 
horaris, ajornaments, Comitè de Competició ... etc) es faran a través de l’aplicació 
informàtica Isquad que es troba al web de la Federació www.fchandbol.com clicant a 
Isquad.   Des d’aquí es pot fer l’afiliació i modificar les dades si s’escau del club i/o ja 
federat.  Clicant a Àrea Privada  i entrant a “Àrea del Federat” es podran fer tots els 
tràmits federatius a l’entrar a l’àrea privada dels clubs. 
 

 
 
Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una clau d’accés que haurà 
indicat a l’afiliar-se. Si hi hagués algun dubte o problema amb l’aplicació, cal 
comunicar-ho al departament de suport de l’aplicació clicant al sobre que apareix a la 
part superior a la dreta de la pantalla ,             després  clicar al cercle de color verd  
 

amb la paraula miSquad i s’obrirà un formulari per omplir. 
 

1.1 Consideracions importants:   
 

- El programa està testat amb el navegador Google Chrome, pel que si s’utilitzen 
altres navegadors es poden produir errades.   

- Està dissenyat per utilitzar-se en pantalles grans pel que sinó es visualitza tota 
la pantalla, cal clicar la tecla “Control” juntament amb l’scroll (roda del ratolí) per 
fer un zoom de la pantalla i poder per veure la pantalla sencera al disminuir el 
zoom. 

  

http://www.fchandbol.com/
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2. AFILIACIÓ DE CLUBS I PERSONES A ISQUAD 

 
Entrar al web de la Federació www.fchandbol.com i clicar Isquad i posteriorment 
Afiliació.    
 
Només s’ha de fer l’afiliació una vegada a la vida, i per als federats afiliats en 
temporades anteriors que hagin de canviar alguna dada o document de la seva 
afiliació (telèfon, adreça electrònica, DNI actualitzat ... han d’entrar a “Acceso 
individual” posant el correu i la contrasenya  i després clicar “Modificar datos 
personales en afiliación” 
 
 

 
 
Clicar sobre l’opció verda “Comenzar la afiliación” si et vas a inscriure a títol personal, 
o l’opció blava “Comenzar l’afiliación de Club”, si vas a inscriure a la teva entitat 
esportiva i seguir les instruccions pas a pas que s’indiquen.     
 

 
 

2.1 Què necessitaré? 
 

 Per afiliar-te com a PERSONA a títol INDIVIDUAL hauràs de disposar  
o  DNI en vigor escanejat per ambdues cares en 2 documents i format 

JPG, o NIE/Passaport en cas de ser estranger. 
o Fotografia recent (tipus carnet).  
o Correu electrònic individual per persona. 
o Si fossis menor d’edat, la documentació del teu tutor legal (pares, 

tutors, etc…) 

http://www.fchandbol.com/
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o Si ets menor de 14 anys i no tens DNI, l’aplicació et facilitarà un núm. 
identificatiu.  Important guardar aquest número perquè és el que 
necessitarà el club per tramitar la llicència. 

 

 Para afiliar-te como a CLUB s’haurà d’adjuntar a l’aplicació:  
o Logo del club 
o CIF escanejat 
o Estatuts vigents del club (A l’aplicació figura com “Escrituras”)  
o Registre d’Entitats Esportives (certificat d’inscripció al REE) 
o Document actualitzat de la vigent Junta Directiva 

 
2.2  Advertències: 

 
1. Al finalitzar la inscripció en ambdós casos, el sistema de forma automàtica 

i immediata enviarà un correu electrònic de validació: pot ser que aquest 
correu electrònic arribi a la safata de SPAM o elements no desitjats, en 
aquest cas hauràs d’indicar que aquest correu no és SPAM per poder rebre 
notificacions posteriors de la FCH: des d’aquest email hauràs de validar la 
teva sol·licitud d’afiliació. 

2. Un cop hagis validat el teu correu electrònic, la Federació revisarà les teves 
dades,  i rebràs un segon correu, en aquest cas no immediat, comunicant 
si tot és correcte o pel contrari sol·licitant que esmenis la informació 
incorrecta. 

3. No realitzeu l’afiliació des de mòbil o tablet:  sempre des d’un ordinador 
4. El correu electrònic és un distintiu de cada usuari que s’utilitzarà per a tots 

els tràmits, pel que cada usuari haurà de disposar del seu correu electrònic 
i el sistema no permetrà dos usuaris amb un mateix correu electrònic. 

5. En cas de dubte disposeu de la possibilitat de veure un VÍDEO explicatiu 
de com omplir l’afiliació clicant la icona “interrogant”.  Per a qualsevol 
consulta tècnica posar-se en contacte amb el servei de suport clicant la 
icona       

6. Només cal fer una afiliació per persona independent de les funcions que 
faci (jugador, tècnic, àrbitre... etc.). 

7. L’usuari és el correu electrònic. 
 

2.3 Errors comuns: 
 

 OBLIDEM USUARI I CONTRASENYA:   La contrasenya que ens   
assignem servirà per realitzar tots els tràmits a la plataforma, fitxatges, 
accés a les àrees privades, etc.  La plataforma té la possibilitat de 
recuperar la contrasenya però l’usuari no. 

 Correu electrònic incorrectament inscrit.  

 Fotografia no vàlida per no ser tipus carnet o no ser nítida. 

 DNI /Passaport no coincideix amb l’escanejat o no estan tots els camps 
visibles.  

 El DNI ha d’estar vigent, no s’accepten validacions de DNI caducats i cal 
tenir en compte que quan es renovi el DNI s’ha de modificar la data de 
caducitat i penjar el nou document a l’afiliació.  
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3. INSCRIPCIÓ I/O  ACTUALITZACIÓ DADES DEL CLUB 

 
No s’acceptarà cap tràmit federatiu, als clubs amb deutes de temporades 
anteriors  fins que estigui la situació regularitzada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principi de temporada cal que es revisin i s’actualitzin si cal, les dades que consten 
a l’afiliació del club a Isquad entrant a “Acceso Club” (nom del president, telèfons, 
correu electrònic), ja que aquestes són les dades de contacte del club publicades al 
web de la FCH. 
 
Respecte la temporada anterior, s’han afegit dos camps per penjar documents que 
són “Document de Junta Directiva actualitzat” i “Registre d’Entitats Esportives” per 
penjar el certificat d’inscripció al registre d’entitats esportives que preguem s’adjuntin 
el més aviat possible. 
 
Recordem que en cas de que es produeixin canvis en la Junta Directiva del club, cal 
comunicar-ho tant a la FCH a secretaria@fchandbol.com com al Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la FCH. 
 
 
 

4. INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

 
S’han de crear i inscriure els equips seguint els passos que s’indiquen a les 
instruccions d’Isquad.    Es recorda que després de crear l’equip s’ha d’inscriure a la 
competició.  Sinó s’inscriu a la competició, l’equip no constarà a la FCH per entrar dins 
del sorteig. 
Els equips de la temporada 2019/20 s’han arrossegat a l’àrea privada del club per a la 
temporada 2020/2021.   
 
MOLT IMPORTANT:   

1) Els clubs han d’eliminar tots els equips que no participaran en aquesta 
temporada. 

2) Els equips que participin la temporada 2020/2021 han d’actualitzar les 
dades, si s’escau (colors equips, responsables, nom de l’equip ... etc, 
incloent la correspondència del gènere d’equip amb la competició) 

ALTA CLUB NOU:  
En cas de no estar donat d’alta com a club a la FCH, cal tramitar la seva afiliació 
fent arribar a la FCH la següent documentació: 
 

- Còpia de l’acta de constitució del club 
- Còpia dels estatuts amb registre d’entrada del Consell Català de l’Esport. 
- Còpia de nomenament de la Junta Directiva presentada al CCE. 
- Còpia del CIF. 
- Ordre de domiciliació de dèbit SEPA CORE (2 Documents) (també penjats 

al web de la FCH). 
- Certificat d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives 

 
Enviar tota la documentació per correu electrònic a secretaria@fchandbol.com i fer 
l’afiliació a la plataforma informàtica d’Isquad 
 

mailto:secretaria@fchandbol.com
mailto:secretaria@fchandbol.com
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abans d’inscriure’ls a la competició.  UN COP INSCRITS JA NO ES 
PODEN MODIFICAR LES DADES. 

3) Ha de correspondre el gènere de l’equip amb el gènere de la competició. 
4) Les competicions alevins i benjamins són de gènere mixte a excepció de la 

competició aleví femenina. 
  

TOTS ELS EQUIPS, SENSE EXCEPCIÓ, S’HAN D’INSCRIURE ABANS DEL 
TERMINI ASSENYALAT PER A LA SEVA COMPETICIÓ.  
ELS EQUIPS DE CATEGORIA ESTATAL TAMBÉ S’HAN D’INSCRIURE A TRAVÈS 
DE L’APLICACIÓ DE TOOOLS 

 
 
EQUIPS INSCRITS I NO PARTICIPANTS (SENSE COMPETICIÓ) 
 
Els equips sense competició són els que s’han de crear per als jugadors de categoria 
inferior que no tenen equip de la seva edat i que jugaran com a “invitado” amb l’equip 
de categoria superior. 
 
En aquests casos s’ha de crear un equip per a tramitar aquestes llicències i inscriure’l  
a les competicions creades per a aquest efecte: “Juvenil Masculí Sense Competició”, 
“Juvenil Femení sense competició”, “Cadet Masculí sense competició” .... etc. 
 
Es recorda que com a màxim es poden tramitar 7 llicències en aquests equips i a 
l’inscriure l’equip cal afegir darrera del nom de l’equip (S/C). 
 
Tots els esportistes que tinguin llicència en un equip sense competició hauran 
d’adjuntar la corresponent autorització per a categoria superior a la plataforma 
d’Isquad i tramitar l’autorització com a jugador “invitado” de l’equip de destí per poder 
ser alineats.   
 
 
EQUIPS SENSE DRETS ESPORTIUS  
 
Els equips sense drets esportius sempre seran autoritzats per a jugar a les 
competicions de rang més baix, i tenint en compte que sempre jugaran amb 
jugadors/es de 2 categories diferents, sempre ho hauran de fer a la categoria més 
alta, que correspondrà als jugadors/es de més edat.” 
 

Els equips que vulguin participar sense drets esportius a les categories obertes més 
baixes, ho hauran de sol·licitar a competicions@fchandbol.com,  abans del dia del 
sorteig.  No s’acceptaran peticions un cop efectuat el sorteig de la competició en 
qüestió.   
 
Només es podrà sol·licitar a les següents competicions: 
- 2ª Catalana Juvenil Masculina 
- 2ª Catalana Cadet Masculina 
- 2ª Catalana Infantil Masculina 
- Campionat Aleví Masculí-Mixt Nivell 2  
- 1ª Catalana Juvenil Femenina 
- 1ª Catalana Cadet Femenina  
- 1ª Catalana Infantil Femenina 
- Campionat de Catalunya Aleví (femení) 

 
 
 

mailto:competicions@fchandbol.com
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5. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 
 

Per a la tramitació de llicències de competicions catalanes s’han de seguir els passos 
que s’indiquen a les instruccions d’Isquad tenint en compte el següent:  
 

1) Certificat d’exempció de delictes sexuals de menors per a staff: En base a la 
Llei 23/2015 de 28 de juliol, els oficials i tècnics han de disposar del certificat 
d’excepció de delictes sexuals de menors.  És obligatori que el club disposi 
d’aquests certificats, i en cas de que no el pengin a l’aplicació, la federació els 
podrà reclamar en qualsevol moment al club. 

2) Titulació dels tècnics:  Els tècnics han de penjar el seu títol d’entrenador des de 
la seva afiliació individual (accés individual) dins de l’apartat afegir/modificar 
documents obligatoris.  

3) Certificat d’aptitud mèdica dels jugadors/es (no és requereix per a tècnics i 
oficials):  S’ha d’adjuntar el document que acrediti certificat mèdic a cada 
llicència d’esportista (individual o col·lectiva).  S’informa que si el metge així ho 
acredita, s’acceptarà la validesa d’aquest certificat per a 2 anys, tenint en 
compte que la propera temporada s’hauria de tornar a adjuntar el 
document.  Com a certificat mèdic s’acceptarà la següent documentació:    

o Certificat del metge degudament signat i amb el núm. de col·legiat on 
s’indiqui que l’esportista és apte per a la pràctica de l’handbol (No és 
obligatori que sigui amb paper oficial (groc). 

o Certificat col·lectiu degudament signat i amb el núm. de col·legiat on 
s’indiqui que els esportistes són aptes per a la pràctica de l’handbol 
(requisit imprescindible que estiguin ordenats per ordre alfabètic). 

o Certificat del secretari del club que acrediti l’aptitud de l’esportista 
segons model adjunt.  En aquest cas el club ha de tenir dipositat al club 
el certificat original i aquest pot ésser requerit per la Federació en 
qualsevol moment. 

4) Contracte professional/no professional:  aquest punt està indicat bàsicament 
per als equips que tenen jugadors professionals (de categoria estatal), per a 
competicions catalanes no s’ha d’adjuntar cap document.  

5) Assegurança esportiva:  cal clicar el botó “Assegurança” per tramitar 
l’assegurança esportiva, sinó es demana no es podrà validar la llicència. 

6) En cas de jugadors estrangers que s’han identificat amb passaport, al tramitar 
la llicència i cercar el jugador cal posar el símbol de % darrera del número de 
passaport fins arribar al núm. de dígits del DNI  (ex. AD42568%%%) 

 
En els 2 primers punts són els oficials o tècnics qui han d’adjuntar la documentació 
entrant a la l’afiliació individual i clicar “Modificar documentació”.  Atenció:  Aquesta 
documentació només la podran penjar un cop rebin la sol·licitud del club per tramitar 
llicència i l’hagin acceptat.  Aquest pas només s’haurà de fer un cop, i quedarà penjada 
en la documentació de l’usuari per a properes temporades. 
 
En el tercer punt haurà de ser el club qui adjunti el certificat mèdic del jugador/a un 
cop rebi la confirmació de tramitació de llicència per part de l’esportista. 
 
Impressió de llicències  
Les llicències es podran imprimir un cop l’equip estigui post-validat per la FCH.  
Aquesta post-validació es farà prioritzant els equips segons el calendari d’inici de la 
competició. 
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Per imprimir les llicències cal anar a l’apartat Estamentos i després clicar Equipos.  
Aquí es troben tots els equips i a la darrera columna de cada equip on posa Acciones 
apareix l’icona  d’impressió de llicència en el cas que ja estigui post-validat l’equip. 
 
Termini per tramitar llicències i autoritzacions (quota addicional) 
 
Comuniquem que el termini per tramitar llicències, assegurança esportiva i 
autoritzacions (“invitados/quota addicional) seran els dijous a les 13:00 hores.  Les 
llicències, assegurança esportiva o autoritzacions (quota addiconal) que no s’hagin 
sol·licitat abans d’aquest termini NO es tramitaran i per tant no podran ser alineats 
aquell cap de setmana.  Es tramitaran per a la setmana següent. 
 
 

6. TRAMITACIÓ LLICÈNCIES DE QUOTA ADDICIONAL, 
AUTORITZACIÓ PER A CATEGORIA SUPERIOR (INVITADOS) I 

AUTORITZACIÓ PER A UNA ALTRA FUNCIÓ 

 
Per a què un jugadora/a d’un equip es pugui alinear en altres equips de diferent competició 
cal tramitar la llicència com a “invitado” a l’equip de destí: 
 
Per a això en primer lloc cal que la llicència de l’equip troncal estigui degudament tramitada 
(Validada per la FCH). 
 
Un cop validada cal escollir l’equip on es vol alinear l’esportista a “4 Plantilla – Fichajes” i 
clicar “3. Invitados (Quota Addicional)”, introduir el DNI de l’esportista i clicar Confirmar 
licencia.  Automàticament l'aplicació enviarà un correu electrònic a l’adreça del federat que 
haurà de confirmar l’autorització per a jugar en aquest equip.  Un cop confirmat per l’esportista, 
la Federació ja podrà validar l’alineació a l’equip.   En aquest darrer pas, a la pantalla 
d’”invitados” no cal sol·licitar l’assegurança i el reconeixement mèdic ja que està associat a la 
llicència principal. 

 
6.1 En quins casos s’ha de tramitar la llicència d’”invitado o quota 

addicional”? 
 

A) Jugadors/es de quota addicional 
 

 Els/les jugadors/es amb llicència sènior que vulguin ser alineats amb 
altres equips sèniors de competició superior com a quota addicional, cal 
que tramitin la llicència com a jugador/a “invitado” a l’equip de destí a 
l’aplicació d’Isquad abans dels dijous a les 13:00 hores. 

 Els/les jugadors/es de 1r any amb llicència juvenil, cadet, infantil o aleví 
que vulguin ser alineats amb un altre equip de la mateixa categoria, 
sempre que sigui de competició diferent de la de l’equip troncal, cal que 
tramitin la llicència com a jugador/a “invitado” a l’equip de destí a 
l’aplicació d’Isquad abans dels dijous a les 13:00 hores.   

 
B) Jugadors de categoria inferior per jugar en categoria superior 

 

 Els/les jugadors/es de categoria inferior que vulguin ser alineats amb 
altres equips de categoria superior. 

 Per a tramitar correctament l’autorització a categoria superior d’un 
esportista a més de seguir el procés indicat anteriorment cal adjuntar el 
document d’autorització del progenitor o tutor legal per a categoria 
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superior a l’apartat “Autorización Categoría Superior”  que haurà de 
validar la FCH. 

 
 

6.2  Tramitació d’staff tècnic addicional 
 
Cal tenir present que els oficials o tècnics d’un equip que vulguin alinear-se com a staff 
addicional amb un altre equip, cal que tramitin llicència com a staff tècnic addicional a 
l’equip en que es vulgui alinear (tant delegats d’equip, de camp com tècnics), seguint 
el mateix procediment que s’indica al segon paràgraf del punt anterior però clicant a 
l’apartat “4. Staff técnico adicional”. 
 
 

6.3 Autorització de jugadors/es-Staff amb llicència d’un altre club 
 

 Autorització de jugador d’un club a staff d’un altre club o viceversa: 
 
Perquè el jugador d’un club pugui tramitar llicència com a oficial o tècnic 
de l’equip d’un altre club, cal tramitar llicència com a oficial o tècnic del 
segon club com una llicència normal i enviar el full d’autorització per a 
una altra funció a secretaria@fchandbol.com .  

 

 Autorització d’oficial o tècnic d’un club a oficial o tècnic d’un altre 
club 
En aquests casos s’ha d’enviar la sol·licitud d’autorització a 
secretaria@fchandbol.com i des de la federació es sol·licitarà la 
tramitació com a staff addicional als serveis informàtics. 

 
Cal tenir present que aquestes autoritzacions només s’autoritzaran per a equips 
que no pertanyin a la mateixa competició de la llicència principal. 

 
IMPORTANT: Es recorda que als partits només es podran alinear els jugadors i 
staff que figurin al tríptic de l’equip, si no hi surten és que no estan validats per 
a aquell equip i per tant no es poden alinear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@fchandbol.com
mailto:secretaria@fchandbol.com
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         ASPECTES GENERALS    

           TEMPORADA 2020-2021 
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QUADRE DE LES TITULACIONS REQUERIDES PER TRAMITAR 
LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ D’ENTRENADOR 

 
  

Titulacions Federatives 
Titulacions 

Oficials 

T
ít

o
l 
“0

” 

 

M
o

n
it
o

r 

 

T
e
rr

it
o
ri
a

l 

N
a

c
io

n
a

l 

1
r.

 N
iv

e
ll 

2
n
. 

N
iv

e
ll 

3
r.

 N
iv

e
ll 

 

M
A

S
C

U
L

IN
A

 

Lliga Catalana Sènior M.   X X  X X 

1ª Catalana Sènior M.   X X X X X 

2ª Catalana Sènior M.  X X X X X X 

3ª Catalana Sènior M.  X X X X X X 

4ª Catalana Sènior M.  X X X X X X 

Lliga Catalana Màsters M.  X X X X X X 

Lliga Catalana Juvenil M.   X X X X X 

1ª Catalana Juvenil M.  X X X X X X 

2ª Catalana Juvenil M.  X X X X X X 

Lliga Catalana Cadet M.   X X X X X 

1ª Catalana Cadet M.  X X X X X X 

2ª Catalana Cadet M.  X X X X X X 

Lliga Catalana Infantil M.  X X X X X X 

1ª Catalana Infantil M.  X X X X X X 

2ª Catalana Infantil M.  X X X X X X 

Campionats Alevins i 
Benjamins Masculí/Mixte 

X X X X X X X 

 

 

F
E

M
E

N
IN

A
 

Lliga Catalana Sènior F.   X X  X X 

1ª Catalana Sènior F.  X X X X X X 

2a Catalana Sènior F.  X X X X X X 

Lliga Catalana Màsters F  X X X X X X 

Lliga Catalana Juvenil F.   X X X X X 

1ª Catalana Juvenil F.  X X X X X X 

Lliga Catalana Cadet F.   X X X X X 

1ª Catalana Cadet F.  X X X X X X 

Lliga Catalana Infantil F.  X X X X X X 

1a Catalana Infantil F.  X X X X X X 

Camp. Alevins i Benjamins X X X X X X X 

 

Ajudant d’entrenador per a totes les 
categories 

 
X X X X X X 
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QUADRE D’EDATS PER A TOTES LES CATEGORIES. 
TEMPORADA 2020-2021 

 
CATEGORIA MASCULINA 

CATEGORIA EDATS 
SÈNIOR MASCULÍ Jugadors nascuts fins el 2002 
MÀSTER MASCULÍ Mínim 33 anys  
JUVENIL MASCULÍ Jugadors nascuts el 2003, 2004 
CADET MASCULÍ Jugadors nascuts el 2005, 2006 
INFANTIL MASCULÍ Jugadors nascuts el 2007, 2008 
ALEVÍ MASCULÍ Jugadors nascuts el 2009, 2010 
BENJAMÍ MASCULÍ Jugadors nascuts el 2011, 2012 
PREBENJAMÍ MASCULÍ Jugadors nascuts el 2013, 2014 

 
CATEGORIA FEMENINA 

CATEGORIA EDATS 
SÈNIOR FEMENÍ Jugadors nascuts fins el 2002 
MÀSTER FEMENÍ Mínim 33 anys  
JUVENIL FEMENÍ Jugadors nascuts el 2003, 2004 
CADET FEMENÍ Jugadors nascuts el 2005, 2006 
INFANTIL FEMENÍ Jugadors nascuts el 2007, 2008 
ALEVÍ FEMENÍ Jugadors nascuts el 2009, 2010 
BENJAMÍ FEMENÍ Jugadors nascuts el 2011, 2012 
PREBENJAMÍ FEMENÍ Jugadors nascuts el 2013, 2014 

 
 
 


