
 

 

 

 

 

 

LLICENCIES ESPORTIVES DE CICLISME   2020 
 
Per aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ofereix dos tipus de llicència esportiva que 
permeten participar a les competicions i activitats federades i que inclouen una assegurança 
d’assistència sanitària en cas d’Accidents i una assegurança de Responsabilitat Civil d’acord 
amb les prestacions establertes al RD 849/1993. 
Per al 2020 la companyia d’assegurances ALLIANZ cobrirà tots els Accidents dels federats 
durant la pràctica global de l'esport ciclista, a més,  cobrirà la Responsabilitat Civil dels menors. 
 La companyia d’assegurances CATALANA OCCIDENTE continuarà cobrint la 
Responsabilitat Civil de federats majors de 16 anys  i la RC de l’activitat esportiva dels Clubs 
afiliats. 
Les cobertures de les dues Llicències Federatives  inclouen Assegurança d’accidents en la 
pràctica del ciclisme,  il·limitada amb 18 mesos des de l’accident, Assegurança per mort en 
causa directa/indirecta  6.000€ /1.800€ Invalidesa 12.000€, Assegurança de Responsabilitat 
Civil  fins a 350.000 € i Defensa jurídica.   
 
LLICÈNCIA ESPORTIVA  UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL (UCI / RFEC)  
La llicència esportiva UCI habilita al titular a participar en proves dels Calendaris oficials de la 
UCI, RFEC i FCC.   
És obligatòria per a les categories de competició des de Cadet i per a tots els que participin en 
marxes / pedalades esportives i cicloturistes del calendari UCI / RFEC fora de l’àmbit de 
Catalunya.  
El preu de la llicència esportiva UCI/RFEC incorpora la taxa d’homologació estatal a favor de 
la Real Federación Española de Ciclismo. 
Per aquest 2020, la llicència UCI incorpora com a novetat la fotografia del corredor, i un codi 
Qr on es podrà trobar el codi llicència. 
 
LLICÈNCIA  ESPORTIVA  DE LA FEDERACIÓ CATALANA  ( FCC ) 
a) Llicència Catalana de Cicloturisme (FCC) 
La llicència d’activitat física FCC habilita al titular a participar en proves del Calendari català 
de Marxes Esportives i Cicloturistes, Marxes de BTT.  
Aquesta llicència és d’àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme esportiu i de lleure, 
ja sigui en proves organitzades, sortides de club o individuals.  
b) Llicències Ciclisme de Base  
Aquesta llicència és d’àmbit català i està adreçada a les categories Infantil, Aleví, Principiant i 
Benjamí i Prebenjamí per a participar en proves del Calendari de promoció FCC. 
 
El llistat de preus dels dos tipus de llicència en funció de les categories d’edat els podeu 
trobar al document adjunt   “Tipus i Preus de Llicències 2020”   
 

Recordem que la llicència 2019, amb la respectiva cobertura d’assegurances, finalitza la seva 
validesa el 31 de desembre (2019) i NO serà prorrogable al gener (2020). 
Tots els Clubs podeu iniciar el procés de tramitació dels dos tipus de llicències  amb l’aplicatiu 
de  Llicències Online disponible a www.ciclisme.cat .  
 



Per facilitar el procés de tramitació de llicències s’ha editat un Manual Aplicació Llicències on-
line que podeu trobar a l’apartat Documentació /Llicències de la pàgina web federativa enllaç:   
www.ciclisme.cat/documentacio/llicencia  
En el mateix apartat o enllaç, ja hi podeu trobar tota la informació relativa a la Normativa de 
Llicències - Tramitació, Documentació, Tipus i Preus, Forma de pagament, Protocol 
Certificat mèdic i llistat de centres mèdics per al certificat d’aptitud esportiva. En cas de 
dubte, contactar llicencies@ciclisme.cat 
Per al 2020, serà obligatori tindre un DNI per poder gestionar una llicència UCI de qualsevol de 
les categories disponibles. Com a novetat del 2020, en les llicències UCI ( incloses les 
cicloturistes) s’ha d’afegir la foto en el formulari del soci, aquesta foto ha de ser importada en 
format JPG o bé PNG, i amb un pes màxim de 5 MG. 
 
ENVIAMENT I/O  RECOLLIDA DE LLICÈNCIES  
 

Les llicències es lliuraran de forma presencial a cada delegació en els clubs de la territorial i 
d’acord a l’horari establert en cadascuna d’elles. 
 
A la seu de Barcelona, és podran recollir 48 hores desprès de la tramitació on-line 
A les seus de Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida, és podran recollir a partir de dijous 
de cada setmana. 
 
Contactes Delegacions: 
 
Barcelona: recepcio@ciclisme.cat 

Tarragona: tarragona@ciclisme.cat 

Girona: girona@ciclisme.cat 

Lleida: lleida@ciclisme.cat 

Terres de l’Ebre: terresdelebre@ciclisme.cat  

 


