GUIA D’ACTUACIÓ I LLISTAT DE DOCUMENTS
SEGONS DISCIPLINA ESPORTIVA
Tots els clubs federats a la FCC poden organitzar proves esportives de totes les disciplines de ciclisme.
Tota la documentació necessària, per preparar la organització de la prova i sol·licitar el permís
administratiu, es presentarà amb una antelació d’un mínim de 60 dies abans de la prova esportiva i de
la forma següent:
-

de forma digital (per e-mail) a les Delegacions Territorials de la FCC (curses@ciclisme.cat,
tarragona@ciclisme.cat, lleida@ciclisme.cat, girona@ciclisme.cat )

La documentació serà revisada per la comissió tècnica i la informació pertinent s’introduirà al calendari
de la web www.ciclisme.cat.
• Per a totes les proves que requereixen els permisos del Servei Català de
Trànsit, aquesta documentació podrà ser gestionada via Digital a Federació,
o bé, directament a Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticiogenerica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c.
• Per les Proves que requereixen permisos de Medi Natural
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-dactivitats-enespais-naturals-protegits
• https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&setlocale=ca_ES&idioma=&idServei=BIO006AUTO&origen=CE
• https://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html

És Exigència d’Administració de Generalitat de Catalunya que la documentació referida a aquest
estament estigui signada digitalment per els responsables i l’entitat corporativa. En aquest sentit, en
aquest enllaç trobareu la manera de gestionar-ho. Tramitació
La taxa federativa inclou l’aprovació de reglaments, la gestió administrativa, i l’Assegurança de
Responsabilitat Civil del Club afiliat a la FCC com organitzador de la prova esportiva.
Aquesta taxa es farà efectiva, via Albarà Manual al compte de Playoff, tot pagant-ho de la mateixa
manera que feu pagament de Llicències.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SEGONS TIPUS DE PROVA
PROVES ESPORTIVES QUE AFECTEN A VIES INTERURBANES
a) PROVES ESPORTIVES DE CARRETERA
COMPETITIVES (MARXES CICLOTURISTES)

COMPETITIVES

(CURSES)

I

NO

Documents a aportar per tal de ser lliurats al Servei Català de Trànsit
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 30 dies hàbils (FCC demana 60
dies naturals per tal de gestionar “imprevistos”) abans de la data de la prova esportiva
1. Model únic del Servei Català de Trànsit de sol·licitud d’autorització de proves esportives (annex II del
Reglament general de circulació)
2. Reglament base de la prova esportiva.
3. Rutòmetre, itinerari previst amb indicació de totes les carreteres interurbanes o vies afectades amb la
codificació actual, amb indicació poblacions de pas i horaris, màxim i mínim previst.
4. Plànols vies afectades amb detall i claredat suficient, o Track de GPS
5. Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
6. Declaració com entitat sense afany de lucre.
7. Còpia dels comunicats als ajuntaments de les poblacions de sortida, recorregut i arribada.
8. Notificació dels serveis mèdics contractats.
9. Mesures de senyalització i autoprotecció
10. Sol·licitud de Llicències de dia FCC
11. Sol·licitud de Llicències de dia Extern a FCC
b) PROVES ESPORTIVES DE BTT COMPETITIVES (XC- MARATÓ-ENDURO) I BTT NO
COMPETITIVES
Documents a aportar per tal de ser lliurats al Servei Català de Trànsit
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 30 dies hàbils (FCC demana 60
dies naturals per tal de gestionar “imprevistos”) abans de la data de la prova esportiva
1. Model únic del Servei Català de Trànsit de sol·licitud d’autorització de proves esportives (annex II del
Reglament general de circulació)
2. Reglament base de la prova esportiva.
3. Rutòmetre, itinerari previst amb indicació de totes les carreteres interurbanes o vies afectades amb la
codificació actual, amb indicació poblacions de pas i horaris, màxim i mínim previst.
4. Plànols vies afectades amb detall i claredat suficient, o Track de GPS
5. Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
6. Declaració com entitat sense afany de lucre.
7. Còpia dels comunicats als ajuntaments de les poblacions de sortida, recorregut i arribada.
8. Notificació dels serveis mèdics contractats.
9. Mesures de senyalització i autoprotecció

10. Sol·licitud de Llicències de dia FCC
11. Sol·licitud de Llicències de dia Extern a FCC

PROVES QUE NO AFECTEN A VIES INTERURBANES
CARRETERA COMPETITIVA EN CIRCUIT
BTT COMPETITIVES (XCO- MARATÓ)
BTT NO COMPETITIVES (MARXES i PEDALADES)
DESCENS - ENDURO
CICLOCRÒS
TRIAL
Documents a aportar per a la sol·licitud de prova esportiva federada
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans de la data de la
prova esportiva
1. Reglament base de la prova esportiva.
2. Itinerari previst amb indicació de totes les vies afectades no catalogades (camins forestals, vies
agràries...), horaris màxim i mínim previst de pas.
3. Plànols del circuit, amb detall i claredat suficient o Track GPS
4. Còpia dels permisos ajuntaments dels municipis afectats (sortida, recorregut i arribada).
5. Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
6. Notificació dels serveis mèdics contractats
7. Sol·licitud de Llicències de dia FCC
8. Sol·licitud de Llicències de dia Extern a FCC

PROVES ESPORTIVES EN PISTES HOMOLOGADES
BMX
PISTA
Documents a aportar per a la sol·licitud de prova esportiva federada
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans de la data de la
prova esportiva
1. Reglament base de la prova esportiva.
2. Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
3. Notificació dels serveis mèdics contractats
4. En aquelles proves esportives on està permesa la participació amb Llicència temporal de dia.
* Sol·licitud de Llicències de dia FCC
* Sol·licitud de Llicències de dia Extern a FCC

