
 

TARIFES 2018 

Quota soci individual 25€ 

Quota familiar (adult + menor edat) 25€ 

BMX infantil 12€ 

 

PREUS LLICÈNCIES 2018 

LLICÈNCIA CATEGORIA ANY NAIX. EDAT 

PREUS 

INTERNACIONAL 
RFEC-UCI 

ACTIVITAT 
FÍSICA - 

FCC 

ESPORTISTES 
DE PROMOCIÓ 

Pre Benjamins 
– Promesa 
M/F  

2012-2013 5 a 6 42,00€ 33,00€ 

Benjamins – 
Promesa M/F  

2010-2011 7 a 8 42,00€ 33,00€ 

Principiants 
M/F  

2008-2009  9 a 10 42,00€ 33,00€ 

Alevins M/F  2006-2007  11 a 12 42,00€ 33,00€ 

Infantils** 
M/F  

2004-2005  13 a 14 42,00€ 33,00€ 

ESPORTISTES 
COMPETICIÓ 

Cadets M/F**  2002-2003 15 a 16 56,00€  

Júniors M/F**  2000-2001 17 a 18 102,00€  

S’23 M/F**  1996-1999 19 a 22 102,00€  

Elits M/F **  1995 i 
anteriors  

23 a X  112,00€  

Màsters -30-
40-50-60** 
M/F  

1943-1988  30 a 75  112,00€  

Ciclisme 
adaptat**  

1999 i 
anteriors  

 102,00€  

ESPORTISTES 
NO 

COMPETITIVES 

Cicloturistes 
UCI*** i ****  

2003 i 
anteriors 

15 a X 112,00€  

Cicloturistes 
FCC  

2003 i 
anteriors 

15 a X  97,00€ 

 

** Es obligatori la presentació d’ un Certificat mèdic d’aptitud esportiva per: - Les noves 
llicències de categoria Cadet, Júnior, S’23, Elit i Màster - Les llicències renovades de categoria 
Cadet, Júnior, S’23, Elit, Màster i que no hagin presentat el certificat d’aptitud esportiva durant 
el 2017  
*** Les llicències Cicloturistes UCI que adjuntin un Certificat mèdic d’aptitud esportiva 
portaran una indicació “CT Open Esport” que les homologarà per participar a les proves de 
carretera Open – Socials i de BTT Open Territorial.  
**** Serà necessari està en possessió d’un DNI o NIE per la tramitació d’una llicència UCI-RFEC 
 



 

INFORMACIÓ TARGETA BICI 

La Federació Catalana de Ciclisme posa a l'abast dels usuaris de la bicicleta la TARGETA BICI, 

una assegurança de Responsabilitat Civil per tal de cobrir els danys, i, els perjudicis ocasionats 

a tercers mentre es condueix la bicicleta, tant per la via pública com per recintes tancats. 

La TARGETA BICI va adreçada al ciclista de lleure i al ciclista urbà, i en general, a qualsevol 

persona que utilitza la bicicleta més o menys regularment i i vol tenir la tranquil·litat d'estar 

cobert per una assegurança de responsabilitat civil vers tercers, persones, vehicles, animals 

domèstics o espais urbans. 

La TARGETA BICI NO és una Llicència Esportiva; aquelles persones que fan un ús esportiu de la 

bicicleta i que vulguin participar a marxes o pedalades ciclistes és recomanable que es treguin 

una Llicència Esportiva a través d'un Club afiliat a la Federació Catalana de Ciclisme. 

La TARGETA BICI inclou: 

 Assegurança de Responsabilitat Civil quan circules en bicicleta, pels danys ocasionats a 

tercers, vehicles, persones, animals o equipament urbà, fins a 150.000 € per sinistre. 

Amb Franquícia de 120€ 

 Defensa Jurídica en cas de reclamacions derivades de l’ús de la bicicleta 

 Assistència en la reclamació dels danys personals o materials ocasionats per tercers a 

l'assegurat 

 També inclou una indemnització en cas d’accident: 

 Indemnització en cas de mort / invalidesa causats directament per accident de 

bicicleta de 30.000 € 

Condicions de la Targeta Bici 

 Vigència fins a31 de desembre de l'any en curs 

 Edat : 15 a 75 anys 

 El cost de la Targeta Bici es de 25€ sol·licitant-la a través de un Club afiliat a la 

Federació Catalana. 

 La Targeta Bici té cobertura a tot l’Estat espanyol 

 La Targeta Bici NO és una Llicència Esportiva 

 


