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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: 

 
• Veure enllaç DOGC 5628 13/05/2010. 

 

• Títol 8 – Llicència esportiva - Art. 152 Cobertura de riscos per a persones físiques: 

 
o Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, 

com a mínim, la cobertura dels riscos següents: 
 

▪ Responsabilitat civil. 
▪ Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de 

defunció. 
▪ Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica 

esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles 
contingències. 

▪ Les prestacions mínimes a cobrir seran les que determini la 
normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria. 
 

o 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. 
 

o En el cas que una entitat organitzadora d'activitats físiques o esportives no 
hagi complert l'obligació que té d'exigir a totes les persones que hi participin, 
que siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l'activitat, serà la 
responsable subsidiària de les cobertures que hagi estat necessari utilitzar 
per causa dels participants no coberts per la llicència esportiva, sens 
perjudici d'incórrer en les altres responsabilitats previstes legalment. 
 

• Disposició Addicional segona: 
 

o Tota activitat o competició esportiva obliga a subscriure una assegurança de 
Responsabilitat Civil que cobreixi el risc davant de tercers amb uns capitals 
mínims de 600.00 € per sinistre i 150.000 € per víctima. Es consideren 
tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents. 

 

1.2 Reial Decret 1428/2003 de 21 de Novembre, Reglament General de Circulació Annex II, 

articles 14 y 28: 

 
• Veure enllaç BOE 306 del 23/XII/2003. 

• Tots els participants d’una prova esportista a una via pública ha d’estar cobert per 

una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els possibles danys a tercers 

incloent els danys personals i materials que estableix el Reial decret 7/2001 del 12 de 

Gener i una assegurança d’accidents que tingui com a mínim les cobertures de 

l’assegurança obligatòria esportiva regulat al Reial Decret 849/1993 del 4 de Juny. 

Sense la contractació d’aquestes assegurances pels participants no es podrà 

celebrar la prova. 

 

http://www.ciclisme.cat/
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2010_05_20100513_10124015.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514
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2. RESPONSABILITAT CIVIL: 

 

2.1 Decret 333/2002 de 19 de Novembre d’obligatorietat de contractació de determinades 

cobertures d’assegurances: 

 

• Veure enllaç DOGC 3778 10/12/2002. 

• Article 7: 

 

o 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, públic assistent i 

terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 € per sinistre i de 

150.000 € per víctima. 

 

2.2 Reial Decret 7/2001 de 13 de Gener - Reial Decret 1507/2008 de 12 de Setembre - 

Instrucció de la Direcció General de Tràfic nº 11/TV-70: 

 

• Veure enllaç BOE 12 del 13/1/2001. 

• Veure enllaç BOE 222 del 13/9/2008. 

• Veure enllaç Instrucció 11/TV-70 del 3/3/2011. 

• Article 12 Reial Decret 7/2001: 

 

o Límits quantitatius cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil de 

subscripció obligatòria: 

 

▪ Danys corporals: 350.000 € per víctima. 

▪ Danys als béns: 100.000 € per sinistre. 

 

2.3 Decret 56/2003 de 4 de Febrer pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el 

medi natural: 

 

• Veure enllaç DOGC 3.838 del 7/3/2003. 
• Art. 7.1 b): 

 

o 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. 

 

 

 

 

 

http://www.ciclisme.cat/
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2002_12_20021210_DOGC_20021210_013_015.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-943
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14915
https://www.ciclisme.cat/sites/default/files/tv70.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2003_03_20030307_DOGC_20030307_022_028.pdf
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3. ASSISTÈNCIA MÈDICA D’ACCIDENTS: 

 

3.1 Reial Decret 849/1993 de 4 de Juny pel que es determina les prestacions mínimes de   

l’assegurança obligatòria esportiva: 

 

• Veure enllaç BOE 149 del 23/6/1993. 

• Article 3 i Annex: 
 

o Assegurança d’accidents practicant ciclisme il·limitada durant un període 

de 18 mesos des de l’accident. 

o Assegurança de mort per causa directa/indirecta: 6.000 € / 1.800 €. 

o Invalidesa fins a un màxim de: 12.000 €. 

o Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica (en regim hospitalari) 

il·limitada durant un període de 18 mesos des de l’accident. 

o Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l’accident fins a l’ingrés 

definitiu a un hospital concertat fins a un màxim de 6.000 €. 

o Assistència sanitària a l’estranger: 6.000 € 

 

3.2 Decret 56/2003 de 4 de Febrer pel qual es regulen les activitats fisicoesportives al medi 

natural: 

 

• Veure enllaç DOGC 3.838 del 7/3/2003. 
• Art. 7.1 a): 

 

o 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciclisme.cat/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-16129
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2003_03_20030307_DOGC_20030307_022_028.pdf
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4. COBERTURES DE LES DUES LLICÈNCIES ESPORTIVES DE LA FCC 

(LLICÈNCIA UCI/RFEC I LLICÈNCIA FCC): 

 

4.1 Àmbit de cobertura de l’assegurança d’accidents i  RC segons el Reial Decret 849/1993 

de 4 de juny i el Reial Decret 7/2001 de 13 de Gener: 

 

• Veure enllaç BOE 149 del 23/6/1993.  

• Veure enllaç BOE 12 del 13/1/2001. 

• L’assegurança d’accidents cobreix tota l’activitat esportiva de ciclisme. 

Accidents durant la pràctica de l’esport ciclista entenent com a pràctica esportiva: 

 

o Sortida col·lectiva o individual de Club. 

o Entrenament individual o col·lectiu. 

o Participació en competició federada. 

o Participació en activitat esportiva de la Federació Catalana. 

o Participació en activitat esportiva federada de les Entitats afiliades. 

 
• L’assegurança de Responsabilitat Civil (RC) cobreix els danys a tercers en els 

casos següents: 
 

o 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. 

o No estan incloses les reclamacions per danys materials entre federats i 

les derivades de fets que tinguin la consideració d’esdeveniments 

normals de la pràctica del ciclisme (proves esportives). 

o 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). 

5. Històric: 

 
Versió Document Data Autor Comentaris 

V0 16/12/2022 J.Monfort Revisió del document 

V1 20/12/2022 E. Carol Revisió del document des de 
serveis jurídics 
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