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1. Introducció 

L’objectiu d’aquesta aplicació és agilitzar i centralitzar el procés de tramitació de llicències fent 

servir les noves tecnologies.  

A part  aquesta eina també pot ser útil pels clubs com a base de dades  del club on poder 

utilitzar aquesta informació a través de llistats tant de federats com de socis del club (sense 

llicència), amb possibilitat de filtrar dades, exportar a excel/pdf, impressió d’etiquetes, etc... 

  

1. Per accedir a l’aplicació ho farem a través d’un banner visible a la plana principal de 

www.ciclisme.cat . Introduirem l'usuari i la contrasenya proporcionats per la federació 

per entrar a l'aplicació. 

 

 

 

2. Un cop dins l’aplicació trobarem el formulari amb les dades del nostre club, les quals 

haurem de  rectificar en cas necessari. A més haurem d’introduir els components de la 

junta, i altre tipus d’informació important. Quan estiguin actualitzades, cal prémer la 

pestanya DESAR, dalt a la dreta. 
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2.  Pagament albarà de quota de club  

 Abans de començar a crear llicències s’haurà d’efectuar el pagament de la quota del 

club. Anirem a la opció de menú Facturació  i al submenú Albarans, aquí visualitzarem 

l’albarà  pendent amb la quota d’inscripció TEMPORADA 2020, del Club. 
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 Llavors entrem al formulari de l’albarà manual fent click sobre el Pendent, podrem 

veure la informació com el codi d’albarà i  l’import  total a pagar.  

  Per efectuar el pagament tindrem dos  opcions: 

• Opció A (recomanada)  Fer el pagament online amb targeta a través del botó 

Pagar del formulari. Amb aquest mètode la federació rep en temps real la 

conformitat del pagament. 

• Opció B  fer un ingrés al número de compte de la federació indicant en el 

concepte el codi de l’albarà i nom del CLUB. (Núm. ES83 2100 2895 78 

0200088775) 

 

***Recordatori: Tots els clubs, que hagin omplert el formulari d’equips de competició 

de qualsevol de les modalitats del ciclisme, heu de marcar en el moment de valida les 

llicències dels corredors, els camp patrocinadors/publicitat, ja que sinó ,no sortirà 

reflectida en les llicències. 

  2.1 Pagament albarà manual Taxes Federatives o Llicències       

Temporals. 

 
És un apartat que em começat a fer servir durant aquest últim semestre de la pasada temporada, i 
per tant servira per dur a terme el control de les Taxes Federatives i Les llicències de dia, i així 
donar encara més facilitats als clubs, alhora de voler liquidar aquest conceptes. 
 
Per accedir a aquest albarans, heu d’anar a l’apartat Facturació – Albarans – Tots. Com podeu 
veure en la imatge de sota, en el Tipus d’Albarà, veureu que apareix la referència “Manual”, això 
sera l’idintificador de que aquest albarà correspont a Taxes Federatives o Llicències de dia, a 
banda d’altres possibles conceptes. 
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3. Introducció de llicències 

 Per començar a introduir llicències anirem a la pestanya del menú de “Socis” fent click 

sobre la mateixa paraula i pestanya.  

Aquí ens apareixerà el llistat amb tots els socis del nostre club, per ordre alfabètic.  

Només hem de buscar el soci a renovar i fer click sobre els cognoms,  s’obriran les 

seves dades, és el moment de rectificar adreces i informació abans de crear la llicència. 

(És obligatori omplir els camps de telèfon i adreça electrònica. A partir del 2020, 

es obligatori per les llicències UCI ( llicències de competició, Cicloturistes , 

tècnics i àrbitres ) adjuntar una fotografia de tipus DNI. ) 

 

 

 

Un cop verifiquem les dades, baixem a sota a l’esquerra  i per crear una nova llicència,  

polsem el botó “Nova Llicència”  

Si el soci a qui hem de fer la llicència, no està a la nostra base de dades, hem de fer 

click el quadret  NOU SOCI, i haurem d’introduir correctament el NIF i data naixement, 

acceptar la casella i BUSCAR.  

Si ja tenia llicència amb un altre Club, només haurem de verificar que les dades són 

correctes i “Nova Llicència”.  

Sinó ha tingut mai llicència haurem d’omplir tots els camps obligatoris amb les seves 

dades, (només residents a Catalunya) i després “Nova Llicència” . 

 

A continuació ens apareixerà el formulari de llicències on introduirem la Modalitat, 

Categoria i Subcategoria i es visualitzarà les quotes a pagar en funció del tipus de 

llicència. 

Llavors pitgem el botó “Desar” es crearà la llicència en estat “Validada” i anirà a parar 

al llistat general de llicències. 
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3.1.  El  certificat mèdic d’aptitud esportiva el trobareu en cada formulari de soci, a la 

part superior, i es pot imprimir des de la mateixa aplicació,  
descarregar certificat.  Aquest document també el podeu trobar a  la web ciclisme.cat, 
apartat : (Documentació/ Llicències – Assegurances /Certificat Mèdic Aptitud 

Esportiva). 
El Certificat de revisió mèdica, ja complimentat, per Categories de Competició 
des de Cadet ,i  s’ha d’adjuntar a Documents Adjunts del Soci o bé a Documents 
Adjunts de la Llicència, per tal de poder tramitar la llicencia. 
Les revisions mèdiques tindran una validesa de dos anys, tots aquells que van 
fer-la per al 2019, (si no la tenen introduïda al programa), hauran de presentar-la 
al Club per tal d’introduir-la a l’aplicatiu. 
És obligatori la presentació del Certificat Mèdic d’aptitud esportiva per: 
-les noves llicències de categoria cadet, júnior, S23, elit i màster. 
-les llicències renovades de categoria cadet, júnior, S23, elit, màster i que no hagin 
presentat el certificat durant el 2019. 

4. Creació d’albarans de llicències 

 Un cop creades les llicències anirem  a la pestanya de menú  

“Llicències” opció Validadades,  on ens sortirà el llistat general de les llicències que 

hem anat creant. 

  

 
 

Per crear un nou albarà seleccionarem les llicències Validades ( a través de les 

caselles esquerra     ) que vulguem afegir a l'albarà per pagar i pitjarem el botó de “Nou 

Albarà” * 
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• Per poder afegir una llicència a un albarà ha d'estar en estat  Validada.  

 

 

 

 

 

Un cop polsat el botó de “Nou Albarà” a dalt a la dreta ens apareixerà  “Crear Albarà” 

i només l’haurem de fer-hi click. 

 

 

 

Un cop creat l’albarà totes les llicències que composin aquest albarà passaran a un 

estat de  Facturada. Això vol dir que estan  pendents de pagament.  
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5.  Document Sol·licitud de Llicència 

 
L’imprès de sol·licitud de llicència el trobareu a l’aplicació, pestanya Llicències, un cop 
creada la llicència,  es pot imprimir des del mateix formulari de llicències – descarregar 
sol·licitud.  Aquest document,  també el podeu trobar a la web ciclisme.cat, a l’apartat : 
Documentació/ Llicències – Assegurances /Certificat Mèdic Aptitud Esportiva.  
 
Important: 
El document de sol·licitud de llicència, firmat per l’esportista, ha de romandre en 
possessió del Club, sota la responsabilitat del seu President, per tal de poder-lo 
presentar si fos requerit en cas de litigi. No cal presentar  el document de sol·licitud de 
llicència al recollir-la. 
 

 

6.  Pagament d’albarans de Llicències 

 

Un cop creat l’albarà/ns anirem a la opció de menú  “FACTURACIÓ” i seleccionem 

“Albarans Llicències” on ens apareixerà un llistat amb tots els albarans que hem creat 

al nostre club. Els albarans on no aparegui la el “ Tipus de Pagament “són els que no 

estan pagats. 
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Per pagar  l’albarà, només haurem de fer click sobre el l’Albarà Pendent, i podrem 

veure la informació com el codi d’albarà i l’import total a pagar. 

  Per efectuar el pagament tindrem dos  opcions: 

• Opció A (recomanada)  Fer el pagament online amb targeta a través del botó 

Pagar del formulari. Amb aquest mètode la federació rep en temps real la 

conformitat del pagament. 

• Opció B  fer un ingrés al número de compte de la federació indicant al 

concepte el codi de l’albarà. (núm.ES83 2100 2895 78 0200088775) 

 

 

 

6.1 Opció A - Pagament online. 

  

 A continuació explicarem el mètode de pagament amb targeta. 
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Al prémer el botó de “Pagar” s’obrirà una finestra on podem seleccionar el mètode de  

“Pagament online” i la data. 

 

 

 

A continuació ens apareixerà una pantalla amb l’import a pagar i polsarem el botó que 

diu “Continuar amb el pagament”. 
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A continuació anirem a la pàgina de “La Caixa” on tenim que introduir les nostres dades 

de la targeta de pagament per poder efectuar el pagament l'albarà. 

 

 

 

Una vegada hem realitzat el pagament ens sortirà un missatge de confirmació de 

pagament i l’albarà passarà a estat “Pagat”, tal com aquest: 

 

 

 

 

Desprès de la confirmació del pagament pitgem el botó de “Tornar” i  l’aplicació ens 

retorna directament al llistat dels albarans on podrem veure que l’albarà està Pagat i 

totes les llicències associades estan en estat “Tramitada”. 
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6.1 Opció B – Ingrés en compte 

  

Una altra manera de pagar un Albarà és agafar el “Codi de l’Albarà”  d’aquest i fer una 

transferència al compte de la federació amb l’import total de l’Albarà i el “Codi de 

l’Albarà” al concepte de la transferència. 

 S’ha de tenir en compte que amb aquest sistema la federació trigarà uns dies en 

verificar la transferència i passar manualment l’albarà  a “Pagat” 

 

 

 

 


