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1. LLICÈNCIA ESPORTIVA – ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA
1.1 Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya [ DOGC
13/05/2010]
Títol 8 – Llicència esportiva
Art. 152 Cobertura de riscos per a persones físiques
1) Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a mínim,
la cobertura dels riscos següents:
a) responsabilitat civil
b) indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció
c) assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb
una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències
d) les prestacions mínimes a cobrir seran les que determini la normativa reguladora
de l’assegurança esportiva obligatòria
2) En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no siguin
suficients per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat organitzadora en serà la
responsable subsidiària.
Disposició Adicional segona
Tota activitat o competició esportiva obliga a subscriure una assegurança de esponsabilitat
Civil que cobreixi el risc davant de tercers amb uns capitals minins de 600.00 € per sinistre i
150.000 € per víctima.

1.2 Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, Reglamento General de
Circulación Anexo II, artículos 14 y 28 [ BOE 306 del 23/XII/2003]
“Todos los participantes de una prueba deportiva en vía pública deben estar cubiertos por un
seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros hasta los límites que
para daños personales y materiales establece el Real Decreto 7/2001 de 12 de enero, y un
seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio
deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio”

2. RESPONSABILITAT CIVIL
2.1 Decret 333/2002 de 19 de novembre d’obligatorietat de contractació de
determinades cobertures d’assegurances [ DOGC 3778 del 10/12/2002]
Article 7
“Tota activitat esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la persona física o jurídica
organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el
risc de l’activitat esportiva davant les seves persones practicants o usuàries no federades,
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públic assistent i terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 € per sinistre i de
150.000 € per víctima”.

2.2 Real Decreto 7/2001 de 13 de enero [BOE 12 del 13/1/2001] + Real Decreto
1507/2008 de 12 de septiembre [BOE 222 del 13/9/2008] + Instrucción de la
Dirección General de Tráfico nº 11/TV-70 [instrucción 11/TV-70 del 3/3/2011]
Artículo 12
“Límites cuantitativos cobertura del aseguramiento de responsabilidad civil de suscripción
obligatoria:
 Daños corporales: 350.000 € por víctima
 Daños en los bienes: 100.000 € por siniestro

2.3 Decret 56/2003 de 4 de febrer pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural [DOGC 3.838 del 7/3/2003]
“Les entitats organitzadores o gestores de les activitats regulades en aquest decret hauran
de: Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats des
desenvolupament de les activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 150.253,03 €
per víctima i 601.012,10 € per sinistre.“

3. ASSISTÈNCIA MÈDICA D’ACCIDENTS
3.1 Real Decreto 849/1993 de 4 de junio por el que se determina las
prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo [ BOE 149 del 23/6/1993]
Article 3
 Assegurança d’accidents en la pràctica del ciclisme il·limitada amb 18 mesos des de
l’accident.
 Assegurança de mort per causa directa/indirecta: 6.000 € / 1.800 €.
 Invalidesa fins a un màxim de: 12.000 €.
 Assistència medicoquirùrgica, farmaceùtica (en regim hospitalari) il·limitada i durant
un periode de 18 mesos des de l’accident.
 Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l’accident fins a l’ingrés definitiu en
un hospital concertat fins a un màxim de 6.000 €.
 Assistència sanitària a l’estranger: 6.000 €

3.2 Decret 56/2003 de 4 de febrer pel qual es regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural [ DOGC 3.838 del 7/3/2003]
Les entitats organitzadores o gestores de les activitats regulades en aquest decret hauran
de: Tenir contractada una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per a les persones
practicants, que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 € per víctima i
un capital mínim per víctima de 3.000€ en cas de mort i 6.000 € en cas d’invalidesa.
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4. COBERTURES DE LES DUES LLICÈNCIES ESPORTIVES DE LA FCC
(LLICÈNCIA UCI/RFEC I LLICÈNCIA FCC)
Àmbit de cobertura de l’assegurança d’accidents i RC Real Decreto 849/1993 de 4 de
junio + Real Decreto 7/2001 de 13 de enero
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 col·lectiva o individual 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 afiliades.
L’assegurança de Responsabilitat Civil (RC) cobreix els danys a tercers en els casos
següents:
 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 federades
i/o sol·licitades oficialment a la FCC, 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).
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