
La llei de l’esport estableix, que la pràctica de 
l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar mit-
jançant una llicència esportiva amb un mínim de 
cobertura de responsabilitat civil i d’assistència 
sanitària.

La llicència federativa a més de permetre la 
participació de competicions i marxes organitzades, 
també dóna cobertura d’accidents i responsabilitat 
civil en totes les activitats ciclistes no organitzades, 
tal com travesses, entrenaments, o lleure en l’àmbit 
català, estatal i/o estranger.

Les diferents opcions de llicències estan estruc-
turades per cobrir totes les necessitats dels practi-
cants del ciclisme, així com els responsables tècnics, 
en totes les seves modalitats.

La llicència UCI RFEC (Unió Ciclista Internacional 
i Real Federación Española de Ciclismo) hauran de 
tramitar-la tots els ciclistes que vulguin participar 
en competicions i marxes del calendari UCI/RFEC...  
Obligatòria per a les categories de competició a 
partir dels 17 anys.

La llicència FCC (Federació Catalana de Ciclisme) és 
d’àmbit català, està adreçada al Cicloturisme i a les 
categories Cadet, Infantil, Aleví, Principiant i Benjamí.

•  Assegurança de responsabilitat civil per danys  
 ocasionats a tercers. 
•  Assegurança d’accidents per lesions.
•  Assessorament jurídic personalitzat per a 
 reclamacions. 
•  Dret a participar en competicions oficials de la  
 FCC,  RFEC, UCI. 
•  Dret a participar a tot tipus de marxes cicloturistes  
 i altres activitats esportives federades.
•  Accés als serveis dels 4 velòdroms catalans  
 d’iniciació i de perfeccionament, per realitzar  
 entrenaments.
•  Quotes especials d’accés als 5 circuits tancats per  
 a la pràctica del ciclisme de carretera.
•  Avantatges i descomptes en serveis varis, allotja- 
 ments, centres esportius, botigues de bicis i  
 recanvis, fisioterapeutes, biomecànica ...
•  Accés als serveis mèdics federatius per a la realit- 
 zació d’exploracions i proves d’esforç.
•  Assistència en viatges per activitat esportiva a  
 l’estranger.

La tramitació de llicències es farà per internet amb 
l’aplicació de llicències Online disponible a 
www.ciclisme.cat i sempre a través d’un Club afiliat 
a la FCC.

L’elecció del club és lliure, podent trobar tot el llistat 
dels 450 clubs ciclistes de Catalunya a l’apartat Club 
de la web www.ciclisme.cat.

Per a més informació per a la tramitació de llicèn-
cies i documentació necessària, us podeu adreçar 
a la seu de la federació a Barcelona o Delegacions 
Territorials.

Perquè una llicència esportiva? Les prestacions de la llicència 
federativa

Com pots tramitar la llicència

Modalitats

Ciclisme en carretera Ciclisme en pista

Trial CiclocròsBMX

BTT- Descens

Escola de ciclisme

CicloturismeBici Tot Terreny (BTT)
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• La Federació Catalana de Ciclisme és una 
entitat centenària dedicada a la promoció, la  
gestió i la coordinació de la pràctica del ciclis-
me en les modalitats esportives reconegudes 
dins l’àmbit de Catalunya.

• La Federació Catalana està constituïda per 
més de 450 clubs i associacions vinculades 
amb l’esport de la bicicleta i amb representa-
ció a totes les comarques catalanes.

• La seva borsa de federats, practicants actius 
de ciclisme, arriba a les 17.000 llicències.

• Coordina els campionats de Catalunya de totes 
les modalitats i, sota la seva tutela, els clubs 
afi liats organitzen prop de 600 curses, marxes 
i activitats ciclistes cada any.

• Planifi ca i organitza les concentracions i sorti-
des de les seleccions catalanes, tant a l’àmbit 
nacional com internacional.

• És la veu acreditada sobre la situació de la 
bicicleta i el ciclisme davant els interlocutors 
socials i mitjans de comunicació.

• Competent per la promoció del ciclisme com 
activitat esportiva d’oci i de competició, des de 
la base fi ns a l’èlit, i garant de la normativa a 
les competicions.  

• Fomenta la divulgació de la bicicleta com ele-
ment de transport sostenible i vertebrador.

• És l’impuls de les escoles d’iniciació als clubs 
afi liats així com de l’introducció del ciclisme 
als centres escolars.

  

Web ofi cial de la Federació Catalana de Ciclisme

Què és la Federació?

Federació Catalana 
de Ciclisme

Federació Catalana de Ciclisme

www.ciclisme.cat

Barcelona, seu central

Velòdrom Municipal d’Horta. Porta 16

Passeig Vall d’Hebron 185-201

08035 Barcelona

T. 93 301 24 44 / F. 93 318 90 92 

info@ciclisme.cat 

Horari: Atenció telefònica, de 10 a 13 h

           Atenció presencial, de 16 a 20 h

Tarragona 

Comte de Rius 2-8, entresòl 

43003 Tarragona

T. 977 24 02 72 

F. 977 24 25 82 

tarragona@ciclisme.cat

Lleida 

Av. del Segre 7, (Edif. Terraferma)

25007 Lleida 

T. 973 24 15 55 / F. 973 23 93 53 

lleida@ciclisme.cat 

Girona 

Gaspar Casals 12, 4t - 2a 

17001 Girona 

T. 972 20 70 05 

F. 972 22 33 71

girona@ciclisme.cat
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www.ciclisme.cat


