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JA POTS OBTENIR LA LLICÈNCIA 2009 PER NOMÉS 10 € L’ANY 
 
 
EL MÉS IMPORTANT DE FEDERAR-SE 
 
Poder participar i puntuar en totes les competicions de TRIAL sense pagar el recàrrec de 
la llicència de dia. 
Comptar amb la llicència de l’any en curs amb l'assegurança esportiva que cobreix 
accidents en competicions i entrenaments. 
Estar informat dels esdeveniments més importants del món del TRIAL. 
  
 
 
DUBTES FEDERAR-TE PER QUÈ CREUS QUE EL PREU DE LA LLICÈNCIA ÉS CAR, 
O PERQUÈ NO ACOSTUMES A COMPETIR? 
 
La llicència és el document oficial que lliuren la RFEC (Real Federación Española de 
Ciclismo) a través de las federacions autonòmiques. 
Amb la llicència es pot participar en qualsevol activitat ciclista que sigui organitzada per la 
RFEC o qualsevol de les seves federacions autonòmiques afiliades.  
La llicència és necessària per poder participar i representar el l'esport ciclista en qualsevol 
de les seves modalitats de: Carretera, Pista, BTT, Trial, Ciclocross, BMX, Cicloturisme. 
 
 
 
PER QUÈ NO DUBTIS T'EXPLIQUEM TOTES LES AVANTATGES D'ESTAR FEDERAT 

• Dóna cobertura sempre; ja sigui en competició, en entrenaments o en qualsevol 
moment de lleure que s'estigui damunt de qualsevol tipus de bicicleta. 

• Disposa d’una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Aquesta és molt 
útil per accidentes, ja que es fa càrrec dels danys causats a vehicles, persones, 
etc. 

• Disposa d’ASSEGURANÇA SANITÀRIA que cobreix en cas d'accidents, caigudes 
o lesiones derivades de la practica del ciclisme.  

 
 
DIFERÈNCIA ENTRE LLICÈNCIES FCC I UCI/RFEC 
 

• LLICÈNCIA DE LA FEDERACIO CATALANA - FCC 
Llicències d'iniciació (fins 16 anys). Aquesta llicència és d'àmbit català i està 
adreçada per a les categories Cadet, Infantil, Aleví, Principiant i Benjamí.  
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Federació Catalana de Ciclisme 
han signat un conveni que cobreix l'assegurança per a tots els esportistes nascuts 
l'any 1991 i posteriors. 
Permet participar en competicions d’àmbit regional. 



 
 
Federació Catalana  
      de Ciclisme 
 
 

 

• LLICÈNCIA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL - UCI/RFEC 
Hauran de tramitar-la tots els ciclistes que vulguin participar en competicions del 
calendari UCI / RFEC. 
És obligatòria per a les categories de competició a partir de 17 anys. 
És optativa  per les categories d'iniciació  (fins a Cadet). 
 

• Les dues llicències ofereixen les mateixes cobertures.  
 
 
TRAMITACIÓ  
 
La petició de la llicència es pot fer directament a la Federació Catalana de Ciclisme, tel. 93 
301 24 44 o a través de clubs afiliats, si no coneixes cap club la Federació Catalana de 
Ciclisme t’informarà. L'elecció del club es lliure.  
 

Categoria Any de naix. Edat Llicència UCI/RFEC Llicència FCC Documentació necessària 
Pre Benjamí 2003-2004 05-06 --- 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI o llibre familia 
Benjamí 2001-2002 07-08 --- 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI o llibre familia 
Principiant 1999-2000 09-10 23,00 € 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI o llibre familia 
Aleví 1997-1998 11-12 23,00 € 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI o llibre familia 
Infantil 1995-1996 13-14 23,00 € 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI o llibre familia 
Cadet 1993-1994 15-16 33,00 € 10,00 € Imprès sol·licitud i DNI i revisió mèdica 
Júnior 1991-1992 17-18 60,00 € --- Imprès sol·licitud i DNI i revisió mèdica 
Sub-23 1987-1990 19-22 87,00 € --- Imprès sol·licitud i DNI i revisió mèdica 
Sénior 1980-1990 19-29 87,00 € --- Imprès sol·licitud i DNI i revisió mèdica 
Élite  1986-anterior 23 i més 87,00 € --- Imprès sol·licitud i DNI i revisió mèdica 
 

Si és la primera vegada que es tramita la llicència cal: fotocopia del DNI o del llibre de 
família i número de la targeta sanitària (CatSalut). 
 
 
No et sembla que mereix la pena poder anar amb bici amb la tranquil·litat d'estar 
assegurat. Nostres creiem que sí, FEDERA'T. 
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Companyia asseguradora: GROUPAMA 

L'assegurador, segons  les condicions generals i especials del contracte, garanteix a la F.C.C. i a clubs afiliats la cobertura de les 
conseqüències econòmiques de la responsabilitat civil , que puguin derivar-se com a organitzador de proves ciclistes dins l'àmbit de la 
seva demarcació. Cobreix també la responsabilitat civil dels federats en front a tercers en la pràctica de la seva activitat esportiva, tant 
a nivell de practicant com en el desenvolupament de tasques com tècnic, directiu o similar.  

Franquícia a càrrec de l'assegurat: 120 € 
Límits de garanties: Quantitat màxima per sinistre i any d'assegurança, per danys personals i materials conjuntament 901.518 € 

ASSEGURANÇA SANITARIA 

Companyia asseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. 
055/0780424020-majors 16 anys PÒLISSA D'ACCIDENTS  
055/0680000022- menors 16anys 

El Prenedor de la pòlissa serà la Federació Catalana de Ciclisme

DESCRIPCIÓ DEL RISC 
Queden coberts els accidents que puguin patir tots els esportistes federats durant la pràctica de l'esport. S'entén per accident la lesió 
corporal derivada d'una causa violenta, externa, sobtada i aliena a la voluntat de l'assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de la 
practica esportiva. 
Dins de les garanties de l'assegurança, s'inclouen els accidents corporals per lesions succeïdes en competicions, durant l'escalfament, 
en entrenaments, en escoles i associacions esportives, així com in-itinere. 

GARANTIES I CAPITALS 
La Companyia es compromet a mantenir la cobertura d'accidents que assegura als federats, d'acord a les exigències del Real Decret 
849/1993, per el que queden determinades les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva, mitjançant pòlissa 
d'assegurances, amb les següents modificacions: 

1. Mort accidental per causa directa 9.030,00 €.  
2. Ampliació de la cobertura de pèrdues anatòmiques i funcionals fins a 18.750,00 € .  
3. Assistència sanitària médico-quirúrgica (18 mesos a comptar des de la data d'ocurrència de la lesió) en el territori estatal per 

quantia il·limitada i a l'estranger fins a 60.010.12 €, ampliat amb els següents conceptes:  

• Inclou proves mèdiques, internament hospitalari i rehabilitació física, tant si son fetes per metges generalistes com 
especialistes.  

• Implantació de pròtesi o aparells ortopèdics. Restaran exclosos els mals a pròtesis preexistents. En els casos 
d'intervencions de lligaments creuats, es cobriran les fèrules, genolleres o aparells necessaris per a un més ràpid 
guariment, sempre i quan sigui prescrit per un facultatiu i acceptat per la Companyia.  

• En el territori estatal s'inclou l'assistència odontològica i de pròtesis dentaria originats pels mals que pugui patir 
l'assegurat a la seva dentadura natural o en les pròtesi inamovibles preexistents, a causa d'una lesió garantida. En 
aquest cas la quantitat màxima a reemborsar pel conjunt d'aquest concepte serà com a màxim de 400 €.  

• S'inclou com a prestació indemnitzable els costos per transport sanitari adequat per al lesionat, des del lloc d'ocurrència 
de la lesió al centre assistèncial concertat més proper, que hagi estat necessari immediatament després de l'accident i 
quan aquest servei sigui necessari per a la salut del lesionat i prescrit per un facultatiu, inclòs el trasllat des del centre 
mèdic al domicili de l'accidentat.  

• També restaran cobertes les despeses de locomoció derivats del procés de curació quan, a criteri dels Serveis mèdics, i 
en funció de la gravetat de la lesió, sigui necessari el trasllat per mitjans especials. En qualsevol cas serà necessària 
l'autorització de la Companyia.  

• Operacions de cirurgia plàstica o de trasplantament de membres o òrgans.  
• Les prestacions derivades d'aquesta garantia hauran de ser efectuades per professionals o proveïdors designats o 

acceptats expressament per la Companyia. En cas contrari, l'Assegurat abonarà la totalitat de les despeses generades. 
Malgrat això, la Companyia abonarà íntegrament les despeses que es derivin de l'assistència d'urgència o primers 
auxilis amb independència de qui els faci.  

4. Assistència farmacèutica amb règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de 18 mesos de la data de 
l'accident.  

5. Assistència amb règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material de osteosintesis, amb la seva totalitat, i amb un límit 
temporal de 18 mesos de la data de l'accident.  

6. Les despeses originades per rehabilitació durant el període de 18 mesos des de la data de l'accident.  

La cobertura d'imports superiors als fixats a les presents condicions, hauran de ser acceptades per la Companyia.. 


