
 

Proposta modificació articles Estatut FCC aprovats el 5 de 

maig 2013 

Articles actuals en negreta,  la proposta de modificació en cursiva. 

 
Art.4   Són competències de la Federació Catalana de Ciclisme les següents accions:  
 ......  

 m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions 
oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o 

competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts 
legalment.  

La Federació Catalana de Ciclisme s’ha  hagut d’adaptar al canvi legislatiu que obliga a la 

emissió de la llicència única federada d’àmbit estatal per tal de participar al calendari de 

competició esportiva oficial. Per aquest motiu es lliuraran dos tipus de llicència: La llicència 

esportiva  federativa UCI/RFEC  i la llicència d’activitat física FCC.  

 

Art.4   Són competències de la Federació Catalana de Ciclisme les següents accions:  

 ......  

m) Expedir les llicències federatives i les llicències d’activitat física. Les llicències federatives 

habiliten a participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit català, estatal i 

internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.  

  

Art.15  

1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot.  Els membres de l’assemblea general, 

llevat del president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a l’assemblea, han d’haver 

participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en 

la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de 

l’assemblea.  

Amb la finalitat de preservar la participació en la presa de decisions de tots els membres de la 

Federació es considera que s’ha d’eliminar la restricció al vot que preveu el redactat actual.  A 

mes es pot considerar contrari als drets dels Clubs especificats al article 88  “Assistir, 

representats pel seu president en la forma establerta reglamentàriament per aquests estatuts, a les 

assemblees de la federació amb vot i veu”.  

Art.15   

1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. 

 

Art.85 

Drets i deures 
Són drets dels i les esportistes federades els següents:  

a)  Subscriure la llicència federativa d’acord amb les 
normes estatutàries i reglamentàries.  
Art.85 

Drets i deures 

Són drets dels i les esportistes federades els següents:  

a) Subscriure els diferents tipus de llicència d’acord amb les 

normes estatutàries i reglamentàries.  


