NORMATIVA LLICÈNCIES 2021
1.- TIPUS DE LLICÈNCIA INDIVIDUAL
Els tipus de llicències es diferencien segons l'edat, l'àmbit de competició (autonòmic català i estatal o internacional) i/o la
pràctica esportiva de lleure
1.1.- LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL ( UCI / RFEC )
Hauran de tramitar-la tots els ciclistes que vulguin participar en competicions i marxes esportives i cicloturistes del calendari
UCI / RFEC.
La llicència esportiva UCI habilita al titular a participar en proves del calendari oficial de la UCI, RFEC i FCC. Per la seva
tramitació, caldrà facilitar al club corresponent, una adreça de email vàlida i operativa, per tal de poder fer un usuari a la zona
privada, i d’aquesta manera visualitzar la llicència UCI en format digital. En cas contrari, no es podrà tramitar la llicència.
És obligatòria per a les categories de competició a partir de 15 anys, Cadet a Màster 60
És optativa per a les categories d'iniciació (fins a Infantil), en aquest cas és requereix de DNI per la seva tramitació.
El preu de la llicència esportiva UCI/RFEC incorpora la taxa de 6€ a favor de la Real Federación Española de Ciclismo.
1.2.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT FÍSICA DE LA FEDERACIÓ CATALANA ( FCC )
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme de lleure (Cicloturisme), ja sigui les marxes
esportives i cicloturistes de carretera i pedalades de BTT en l’àmbit Català o sortides de club i individuals.
Aquesta llicència també esta adreçada al ciclisme de base en les categories de promoció ( PreBenjami, Benjami, Principiant,
Aleví i Infantil )
2.- TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
La tramitació de llicències es farà per Internet, amb l’aplicatiu de llicències Online disponible a www.ciclisme.cat i sempre a
través d’un club afiliat a la FCC. L’elecció del club és lliure, podreu trobar tot el llistat de clubs ciclistes de Catalunya a
l’apartat clubs de la web www.ciclisme.cat/clubs
S’introduirà l’usuari i contrasenya facilitats per la FCC per entrar a l’aplicatiu. Tot el procediment està descrit al Manual (
Documentació / Llicències – Assegurances / Informació llicències ) per a tramitació de llicències online, que trobareu al
mateix enllaç.
Podeu trobar tots els requisits de documentació segons la tipologia de llicència al punt 3.
2.1.- Llicències d’estrangers residents al territori : Les llicències FCC seguiran el procés d’entrades on-line amb el
NIE o el Cat Salut. Les llicències UCI-RFEC també es podran entrar en l’aplicació on-line amb el NIE.
3.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
3.1.- Imprès de sol·licitud de llicència: el trobareu a l’aplicació on-line i es pot imprimir des de la mateixa aplicació, en el
formulari de llicències – descarregar sol·licitud. Aquest document també el podeu trobar a la web ciclisme.cat, a l’apartat
Documentació / Llicències-Assegurances/Informació llicències.
El document de sol·licitud de llicència, firmat per l’esportista, ha de romandre en possessió del Club i esta penjat en la
plataforma de llicències , sota la responsabilitat del seu President, per tal de poder-lo presentar si fos requerit en cas de
litigi.
3.2.- Certificat mèdic d’aptitud esportiva: La revisió mèdica es obligatòria per a tots els esportistes que tramitin noves
llicències esportives UCI-RFEC per a les categories Cadet, Júnior, Elit, Sub’23, Màster i Veterans, per tant hauran de tramitar
el certificat mèdic d’aptitud esportiva, d’acord amb el protocol de la Federació Catalana de Ciclisme.
Els certificats mèdics d’aptitud esportiva tindran una validesa de dos anys naturals, per tant qui no el va presentar el 2020 ho
haurà de fer de nou.
El president del club es fa responsable de que cada llicència, que requereix el Certificat, i, va acompanyada de la seva revisió
mèdica.
El certificat mèdic d’aptitud esportiva, ja sigui del 2020 o bé un de nou, s’haurà d’adjuntar mitjançant l’aplicatiu del programa
de confecció de llicències.

3.3.- Fotocòpia NIF: necessari per a totes les noves sol·licituds de llicències.

3.4.- Compromís esportiu: obligatori per a tots els esportistes de categoria Cadet, Júnior, Sub’23, Elit, que pertanyin a
l’Equip de Competició de Club, inscrit a la FCC o bé a la RFEC. Aquest document el podeu trobar a la web ciclisme.cat,
apartat Clubs / Equips de competició / Equip competició.
El Compromís esportiu, ja complimentat, es pot enviar mitjançant correu electrònic a llicencies@ciclisme.cat , o per correu
postal a l’atenció del Departament Llicències de la FCC. Es pot adjuntar mitjançant l’aplicatiu del programa de confecció de
llicències.
3.5- Registre Oficial de Professionals de l’Esport ( ROPEC): Les llicències corresponents a tècnics, estaran subjectes a
adjuntar el corresponent títol o ROPEC (obligatori a partir de 2019), dins la plataforma de llicències, per tal d’acreditar la
llicència sol·licitada, en cas contrari no es donarà a tràmit. Els Tècnics Titulars d’Escola Homologada i aquells que per la
seva activitat ho requereixin, hauran de tramitar, la Llicència de tècnic corresponent al seu nivell amb RC Professional,
amb el seu Club.
3.6- Fotografia llicències UCI : Es precisa fotografia de tipus DNI per la tramitació d’aquest tipus de llicències (
Competició, Cicloturisme, tècnics i àrbitres )

4.- FORMA DE PAGAMENT
4.1- Pagament online a través de targeta electrònica.
Aquest és el sistema incorporat a l’aplicació de llicències Online i més àgil i ràpid per validar les llicències introduïdes.
4.2- Transferència bancària al compte de: La Caixa nº: ES83- 2100 - 2895 - 78 – 0200088775
A l’utilitzar aquest sistema cal especificar en l’ordre de transferència el número d’albarà que genera l’aplicació de llicències
i el club ordenant. D’altra manera les validacions de les llicències es demora per tràmits interbancaris i comptables.
4.3- Amb targeta electrònica a la FCC.
4.4- Per finestreta a les oficines de “La Caixa” dimarts i dijous de 08:00 a 10:30
* No es podran fer en efectiu a través de caixer automàtic degut la normativa del Banc d’Espanya vigent des del 1101-2016.
4.5- Devolució imports errades en la tramitació de la llicència: És retornarà l’import íntegre de la llicència
federativa quan s’hagi produït un error en la tramitació sempre i quan es realitzi dintre del mes d’emissió de la
mateixa.

5.- PROTOCOL REVISIÓ MÈDICA ( CERTIFICAT D’APTITUD DE PRÀCTICA DE CICLISME)
Les revisions mèdiques tindran una validesa de dos anys naturals.
L’imprès el trobareu a l’aplicació on-line en cada formulari de soci i a la nostra web, apartat documentació.
La revisió mèdica serà OBLIGATÒRIA per a tots els ciclistes que tramitin noves llicències, de les categories Cadet, Júnior,
Sub'23, Elit, Màster.
Totes les revisions mèdiques hauran d’ajustar-se al Protocol Bàsic aprovat per la FCC que es pot trobar a www.ciclisme.cat
apartat : Documentació / Certificat Mèdic d’Aptitud Esportiva / Protocol Bàsic.
Tenint en compte el factor de risc per la salut de les persones en edats superiors als 40 anys, des de la FCC
recomanem realitzar la revisió medica a tots els ciclistes que es treuen la llicència de Cicloturisme.
Les Revisions d'aptitud per a la pràctica del ciclisme es podran fer a qualsevol Centre Mèdic sota la supervisió d’un metge
col·legiat.
Els Centres Mèdics recomanats estaran exposats a la web, en l’enllaç anteriorment citat.

6.- ASSEGURANCES PER COBERTURA DE RISCOS PER A PERSONES FÍSIQUES
Tots el tipus de llicències, UCI/RFEC o be FCC comporten una assegurança (d’acord amb allò que esta estipulat en el RD
849/1993) que garanteix la cobertura dels riscos següents:
L’assegurança d’accidents cobreix tota la activitat esportiva de ciclisme.
Accidents durant la pràctica de l’esport ciclista entenent com a pràctica esportiva:
• Sortida individual o col·lectiva de Club.
• Entrenament individual o col·lectiu.
• Participació en competició federada.
• Participació en activitat esportiva de la Federació Catalana
• Participació en activitat esportiva federada de les Entitats esportives afiliades.
L’assegurança de Responsabilitat Civil (RC) cobreix els danys a tercers :
• RC dels posseïdors de la llicència federativa davant tercers en la pràctica de l’activitat esportiva, tant a nivell de
practicant com en el desenvolupament o exercici de les seves tasques com a tècnic, directiu o àrbitre.
• RC de la Federació i Clubs afiliats com organitzadors de proves ciclistes dins l’àmbit de les seves competències i de
la resta d’activitats habituals previstes en els Estatuts de l’Associació o d’aquells altres que vinguin derivats pel
compliment dels objectius de l’Associació (esportistes i tècnics).
Les cobertures d’accidents i de danys a tercers estan contractats en les següents companyies:
ASSEGURANCES PER MAJORS 16 ANYS
( Júnior, Elit, Sots23 , Màster i Cicloturista)

ASSEGURANCES PER MENORS DE 16 ANYS
( Prebenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil i Cadet )

Assistència mèdica:
Assistència mèdica i de Responsabilitat Civil
1.
2.
3.

4.

Companyia asseguradora : ALLIANZ
Pòlissa: 044822137
Contacte 24h : 91.325.55.68 / 902.102.687
Contacte FCC: assegurances@ciclisme.cat

Responsabilitat Civil:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Companyia asseguradora. ALLIANZ
Pòlissa: 048092029
Contacte 24h: 902.102.687
Contacte FCC mèdic: assegurances@ciclisme.cat
Contacte FCC RC: serveisjuridics@ciclisme.cat

Companyia asseguradora: Catalana Occidente
Pòlissa: 8-05581609W
Franquícia establerta per danys a tercers: 120 €
Contacte FCC: serveisjuridics@ciclisme.cat

A la pàgina web www.ciclisme.cat en l’apartat Documentació / En cas d’accidents, trobareu tota la informació referent als
centres d’assistència i normes d'actuació en cas d'accident, així com informació detallada de cada pòlissa.
7.- QUOTA AFILIACIÓ CLUBS
Tots els clubs afiliats a la FCC hauran d'estar donats d'alta fins el 2020 i després de renovar la llicència anual de club
quedaran habilitats per sol·licitar noves llicències per al 2021.
La manca de renovació implicarà l’impossibilitat de tramitació de llicències i la realització d’activitat esportiva federada.
El preu de la quota anual és :
Clubs de nova creació :

135 €
300 €

El preu de la quota anual de club inclou la taxa de 25€ a favor de la Real Federación Española de Ciclismo.

8.- CANVI DE LLICÈNCIA D’ACTIVITAT FÍSICA PER LLICÈNCIA INTERNACIONAL UCI-RFEC I DOBLE LLICÈNCIA
Tots els ciclistes que disposin de Llicència d’activitat física FCC i vulguin participar en curses o marxes del calendari estatal o
internacional, poden habilitar la Llicència federativa internacional UCI-RFEC fent efectiu solament, l’import de la diferència
entre una i altra. En cas que la diferència dinerària sigui nul·la, només s’haurà de liquidar la taxa de modificació de llicència
que té un cost de 10€
Doble Llicència: S’estableix que la segona llicència tindrà un import de 40 €, i s’haurà de sol·licitar a llicències@ciclisme.cat .
Tenen la consideració de segones llicències, les categories de competició i les llicències cicloturistes.
9.- EQUIP DE CLUB
El nom de l’equip podrà ser inclòs a la llicència, amb el nom del club, o bé amb el nom del patrocinador /espònsor (màxim de
dos patrocinadors). Per formar equip de club RFEC-UCI i per tant poder incloure el nom dels patrocinadors és obligatori
inscriure l' Equip de Club a la RFEC-UCI. Per formar equip de club FCC i per tant poder incloure el nom dels patrocinadors es
obligatori inscriure l' Equip de Club a la FCC.
- Per formar Equip de Club de Carretera, categories Infantil, Cadet, Júnior, Elit/S’23, Màsters, es necessari un mínim de
4 esportistes per categoria.
-Per formar Equip de Club de BTT–XC és necessari un mínim de 4 esportistes incloses totes categories.
- Per formar Equip de Club de Descens, BMX, Trial, Pista: mínim de 4 esportistes incloses totes categories.
S’haurà de formalitzar el document d’inscripció Equips de Club FCC 2021 que podeu trobar a ciclisme.cat , Clubs / Equips
de competició / Documentació Equips 2021, i enviar-lo per correu electrònic a tecnics@ciclisme.cat .
A més a més, només en el cas d’inscriure l’equip a la RFEC-UCI, cal fer-ho arribar a secretaria@ciclisme.cat i s’haurà
d’enviar l’acord de col·laboració/esponsorització amb els patrocinadors i efectuar el pagament de les taxes a la
RFEC. El Club subscriptor de la corresponent Llicència, haurà de marcar els esportistes llistats en el document
d’inscripció d’Equip els corresponents patrocinadors / spònsors en la Tramitació de la Llicència.
10.- LLICÈNCIA DE DIA
L’assegurança de dia, inclou assegurança mèdica i de responsabilitat civil, i dóna dret a participar en la prova ciclista per a la
que s’ha emès. Es sol·licitarà a través de la inscripció on-line de cadascuna de les curses
S’haurà d’enviar el llistat dels assegurats abans de la prova, en cas que la inscripció no es faci mitjançant ciclisme.cat, el
llistat s’haurà d’enviar al finalitzar la prova. El llistat s’enviarà a : assegurances@ciclisme.cat
El Club organitzador farà immediatament efectiu l’import de l’Albarà Manual Generat a l’Aplicatiu de Llicències en concepte
de Llicències de dia, mitjançant pagament online o transferència al compte ES83 2100 2895 78 0200088775, indicant en el
concepte “ Llic. Dia + Nom de la prova”.



Marxes Cicloturistes de carretera:
Pedalades i marxes BTT:

