La Federació Catalana de Ciclisme s’ha hagut d’adaptar al canvi legislatiu que obliga a la emissió de la llicència
única federada d’àmbit estatal per tal de participar al calendari de competició esportiva oficial.
Per aquest any 2016, hi haurà dos tipus de llicència:
LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL (UCI / RFEC)
La llicència esportiva UCI habilita al titular a participar en proves del Calendari oficial de la UCI, RFEC i FCC.
És obligatòria per a les categories de competició a partir de cadets 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 a favor de la Real Federación Española de Ciclismo.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT FÍSICA 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, pedalades de BTT i proves open de competició.
Aquesta llicència és d’àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme esportiu i de lleure, ja sigui en proves
organitzades o sortides de club i individuals.
b) Llicències Ciclisme de Base ( Fins 14 anys )
Aquesta llicència és d’àmbit català i està adreçada a les categories Infantil, Aleví, Principiant i Benjamí per a
participar en proves del Calendari de promoció FCC.
Tots els Clubs podeu iniciar el procés de tramitació dels dos tipus de llicències amb l’aplicació Llicència Online
disponible a www.ciclisme.cat , a partir del dilluns 14 de desembre.
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
Al 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, Informació d’assegurances etc..., i
llistat de centres mèdics per al certificat d’aptitud esportiva.
Per al 2016, el programa tindrà com a camps obligatoris el mail o adreça electrònica i el telèfon del federat; així
com també serà obligatori adjuntar en el programa, la revisió mèdica per a tots els federats de competició (des
d’Infantils a Màster 60, i Ciclot.Open Esport), ja sigui la del 2015, o bé la nova que han fet per al 2016 (validesa de
dos anys). Sense aquests camps omplerts l’aplicatiu no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència.
Com a novetat opcional el federat que adjunti una fotografia carnet, li sortirà impresa en el revers de la llicència.
ASSEGURANCES
La posició actual de les companyies d’assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir l’accidentalitat de les
activitats esportives de ciclisme ens han dut, un any més, a un petit augment de preus.
Una part d’aquest increment el continuarà assumint la Federació, com hem fet el darrer any, però aquest any no ens
queda cap altra opció que repercutir una part de l’augment als esportistes majors de 14 anys, prioritzant mantenir un
preu baix a les llicències de ciclisme de base.
Per al 2016 la companyia d’assegurances FIATC cobrirà tots els Accidents dels federats majors de 16 anys durant la
pràctica global de l'esport ciclista, en tots els casos, i la companyia MAPFRE continuarà cobrint tots els Accidents
dels federats fins a cadets inclosos i també la Responsabilitat Civil dels menors i de l’activitat esportiva dels Clubs
en aquesta franja d’edat.
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, en aquesta franja d’edat.
Recordem que la llicència 2015, amb la respectiva cobertura d’assegurances, finalitza la seva validesa el 31 de
desembre i no serà prorrogable al gener.
ENVIAMENT I RECOLLIDA DE LLICÈNCIES
Per tal de millorar la recepció de les llicències, la Federació enviarà, per missatger, les targetes de llicències als
Clubs amb un mínim de 10 llicències amb tramitació i pagament validat. En aquest cas, serà important indicar
l’adreça d’enviament i telèfon mòbil en cas de problemes de recepció.
Com cada any , també es podran recollir a la seu central de la FCC a Barcelona, 48h després de la tramitació online i el pagament validat., així com a les Delegacions Territorials, cada divendres.
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