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CIRCULAR :  23 / 2007 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : octubre de 2007 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

NORMATIVA DE LLICÈNCIES FEDERATIVES 
TEMPORADA 2007-2008 

 
 
1 - DRETS D'INSCRIPCIÓ, NOUS AFILIATS O ADHERITS TEMPORADA 2007/2008 
 
 
Clubs, associacions i agrupacions : 125 € 
Entitats de Promoció i/o Fons i Cros  : 75 € 
Organitzadors  : 65 € 
 

• La inscripció d’una nova entitat queda sotmesa a l’aprovació per part de la Junta Directiva, tal i 
com marquen els estatuts (art.6.1). 

• A la quantitat de drets d’inscripció s’haurà d’afegir la quota del cànon del tipus de llicència triada. 
 
 
 
 
2 – LLICENCIES DE CLUBS TEMPORADA  2007/2008 
 
 
  
  Organitzadors 
 Cànon Promoció Recàrrec fora de 
  Fons/Cros Termini + quota 
 
 F.C.A. 298,00 € 135,00 € (*) 220,00 € + quota 
 
 
 R.F.E.A. Div. D’Honor 1a. Divisió Resta Recàrrec fora de 
    Termini + quota 
  
 730,00 € 490,00 €  285,00 € 300,50 € + quota 
 
 
 
 
(*) Llicència pels clubs o col.legis amb atletes exclusivament de les categories de promoció i pels clubs i 
organitzadors que només prenguin part en les curses de fons (en ruta) i de cros. 
 
L'import de club de la llicència de la RFEA ve determinat per l’equip (masculí o femení) que tingui 
superior categoria. 
 
Els terminis establerts per a la renovació de llicències de clubs, tant de la RFEA com de la FCA, seran 
des del dia 1 fins al 15 d'octubre de 2007.   (AQUEST TERMINI NO SERÀ PRORROGABLE) 
 
Tant les llicències de Clubs com les dels atletes es tramitaran totes a la Federació Catalana d'Atletisme  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3 - CATEGORIES FEDERATIVES D’ATLETES : 
 
CATEGORIA  ANY  LLICÈNCIA 
Homes i Dones 
 
Senior 1985 i anteriors fins a veterà Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS) 
 
Promesa 1986 - 1987 - 1988 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS) 
 
Junior 1989 - 1990 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA) 
 
Juvenil 1991 - 1992 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA) 
 
Cadet  1993 - 1994 Obligatori llicència federativa (RFEA/Promoció) 
 
Infantil 1995 - 1996 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
 
Aleví 1997 – 1998 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
 
Benjamí 1999 - 2000 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
 
Veterans (Homes/Dones)  Des del dia que facin 35 anys Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS) 
 
 
 
 
 
4- IMPORT DE LES LLICÈNCIES D'ATLETES : 
 
 
 * RENOVACIÓ i NOVES LLICÈNCIES 
 
 Categoria   FCA/Promoció  RFEA  FONS/CROS 
 Senior, Promesa, Veterà 61,50 € 90,50 € 42,50 € 
 Junior, Juvenil (1991) 52,00 €  68,00 € 
 Juvenil (1992) 15,50 €  31,50 € 
 Cadet  2,00 €  17,00 € 
 Infantil  2,00 €  - 
 Aleví  2,00 €  - 
 Benjamí  2.00 €  - 
 més de 65 anys 42,50 €  71,50 € 
 
 Independents 90,00 €  115.00 €  60,00 € 

 
 
 
 
 
5 - REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA : 
 

La revisió mèdica serà obligatòria per a tots els atletes que tramitin la llicència nova, a partir de 
la categoria junior. 
Aquests atletes hauran de passar la revisió segons el protocol estipulat per la FCA. 



 
 
6 - DURACIÓ DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES  
 

La llicència federativa tramitada als atletes (bé com a independents o per un club) té vigència 
des que és formalitzada (segons terminis de renovació o nova llicència) fins el 31 d'octubre 
següent. 
 

 L’atleta ha de signar obligatòriament la llicència anual. 
 
 
 
7 – TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 
Per canviar de club o renovar la llicència pel mateix club o com a independent, el període 
establert per tramitar la llicència, són els 5 últims dies hàbils del mes d’octubre de cada any, 
per tant al 2007es realitzarà els dies 25, 26, 29, 30, i 31 d'octubre de 2007. La nova llicència no 
estarà subjecta a cap termini. 

 
 La renovació de la llicència fora del termini establert en el paràgraf anterior, comportarà 

necessàriament l’obligatorietat de tramitar-la, en cadascun dels supòsits, a favor del mateix 
club de l’any anterior o bé com a independent, i en tot cas, previ pagament de la quota ordinària 
amb un recàrrec de 33,05 € . 
 
En cas que la renovació sigui de llicència catalana o de fons/cros el recàrrec serà de 30,00€. 
Els atletes de la categoria benjamí, aleví i infantil queden exents del pagament d'aquest 
recàrrec. 

 
• Cal recordar que el termini per presentar les RENOVACIONS o CANVIS DE CLUB serà des del 

25 fins el 31 d’octubre de 2007. Aquesta data serà improrrogable, per tant, a totes aquelles 
llicències que arribin després d'aquesta data se'ls hi aplicarà el recàrrec corresponent. 

 
 
 
8 – TIPUS DE LLICÈNCIES D’ATLETA 
 

A principi de temporada els atletes hauran de tramitar un dels següents tipus de llicència : 
 
 ** Llicència per la RFEA. 

Hauran de tramitar-la tots els atletes que participin en aquelles competicions que figurin dintre 
del calendari oficial de la RFEA; competicions i Campionats de totes les categories d'àmbit 
estatal; els que obtinguin marques que entrin dintre del ranking espanyol, i els atletes 
estrangers. 

 
 ** Llicència per la FCA. 

Per els atletes que únicament participin a competicions d'àmbit català (les no incloses dintre del 
calendari oficial de la RFEA). 

 
 ** Llicència especial per a curses de FONS(ruta)/CROS 

Aquesta llicència és d’àmbit català, i està adreçada a atletes que només prenen part en curses 
de fons en ruta i en crossos (no està autoritzada la participació en pista). 

 
** Llicència de Promoció. 
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada per a les categories Cadet, Infantil i Aleví i 
Benjamí. Haurà de tramitar-se per participar en les competicions organitzades per la FCA i per 
figurar en el rànking català. 
 
 
 Recordem que els clubs abans de presentar les llicències d'atleta per a la seva tramitació, 
hauran d'estar afiliats a la FCA mitjançant el pagament del cànon de la llicència de club de 
298,00 €. Així mateix els clubs que vulguin tramitar llicències de la RFEA, juntament amb el 
cànon, hauran de fer efectiva la quota de llicència de club corresponent. Aquells clubs que 
únicament tinguin llicències especials de FONS/CROS o de PROMOCIÓ podran tramitar la 
llicència de club de Promoció/Fons (135 €). 

 
 
 



 
 
 
 
9 - TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES  
 

La tramitació de les llicències es farà a la Federació Catalana d'Atletisme (podrà fer-se, en 
alguns casos, per “e.mail”, fax, correu, o personant-se a les oficines) : 
 
e.mail : mariajesus@fcatletisme.cat 
fax : 93-268.01.69 
correu c/ Trafalgar, 12 – ent.2a. – 08010 BARCELONA 
oficines c/ Trafalgar, 12 – ent.2a. – 08010 BARCELONA 

(horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 11 a 14 hores i de 17 a 20,30 hores) 
 

* Les llicències de Promoció que es faran en format informàtic d'excel hauran d'enviar-se al 
següent correu : david@fcatletisme.cat 

 
 
a) Renovacions 

Les renovacions d’atletes hauran de fer-se en les relacions que la FCA lliurarà a tots els clubs. 
En aquestes relacions els clubs hauran d’indicar amb una “X”, a la casella corresponent, els 
atletes que renoven llicència amb el seu club per a la temporada en curs, deixant en blanc 
aquesta casella en cas que l’atleta NO renovi o canviï de tipus de llicència. 
 
Aquestes relacions hauran de presentar-se a la FCA dintre del termini establert (no caldrà 
presentar els impresos de les llicències, encara que aquests hauran d’estar signats en 
possessió dels clubs, per tal de poder presentar-los si fossin requerits en cas de litigi). 
 
Aquest tràmit podrà realitzar-se per e.mail, sempre i quan els clubs indiquin l’adreça de correu 
electrònic on volen rebre les relacions. 
 
* Les llicències de Promoció es renovaran amb el mateix sistema que la resta de llicències, 
però cal tenir en compte que els atletes nascuts a l'any 1992 no figuraran en les relacions, ja 
que al passar de cadet a juvenil haurna de complimentar l'imprès corresponent (FCA o RFEA). 
 
 

b) Noves 
Aquestes llicències hauran de fer-se complimentat els impresos corresponents : 
 
• Color blau  Llicències masculines de la RFEA 
• Color rosa Llicències femenines de la RFEA 
• Color groc Llicències per a estrangers de la RFEA (homes i dones) 

 
• Color verd Llicències masculines de la FCA 
• Color crema Llicències femenines de la FCA 
• Color blanc Llicències especials curses de FONS/CROS (homes i dones) 
 
• Per a les llicències de promoció haurà de complimentar-se el model oficial en format 

informàtic d'excel que facilitarà la Federació (aquest model pot trobar-se a la web de la 
FCA). 

   
Tots aquells impresos de llicències on hi manqui alguna dada o signatura, així com els que 
vinguin complimentats amb lletra il.legible seran retornats. 
 
Els impresos (original) de les llicències podran enviar-se per correu o presentar-les 
personalment a les oficines. 
 
[ Els atletes nascuts a l'any 1992 (juvenil) que tramitin llicència NOVA de la FCA o RFEA i els 
nascuts els anys 1993 i 1994 (cadets) que tramitin llicència NOVA de la RFEA hauran de 
facilitar el CIP de la targeta de CatSalut. Aquest codi haurà d'indicar-se a la part dreta superior 
de l'imprès (al damunt del club) ] 

 
 
 
 



c) Canvis 
Quan un atleta canviï de club haurà de complimentar l’imprès corresponent com si es tractés 
d’una llicència nova. 

 
Els atletes que estiguin becats en una Residència no poden canviar de club durant les dues 
primeres temporades com a atleta becat (exceptuant un acord entre els dos clubs implicats) 
 
Els clubs que decideixin tramitar a algun dels seus atletes un tipus de llicència diferent a la que 
tenien la temporada anterior (o sigui passar de RFEA a FCA o a l’inversa), també hauran de 
complimentar l’imprès corresponent i presentar-la com si es tractés d’una llicència nova 
 
El termini de presentació pels dos casos exposats serà el mateix que per a les 
renovacions. (els 5 últims dies hàbils del mes d’octubre) 

 
 
d) Canvi de tipus de llicència durant la temporada 

Si un atleta després d'haver formalitzat llicència per la FCA decideix tramitar la llicència estatal 
(RFEA) que li permeti adquirir els drets des de la data en la qual va subscriure la llicència 
autonòmica, haurà de fer-ho pel MATEIX CLUB pel que va subscriure la llicència catalana, el 
qual haurà de tenir la llicència de club estatal en vigor, si la temporada anterior va tenir 
llicència estatal com a Independent, pel mateix club o no tenia llicència; i haurà de fer-ho 
com a INDEPENDENT, si la temporada anterior va tenir llicència estatal per un altre club 
diferent. En tots dos casos s’haurà de pagar un recàrrec de 66,11 €. més la quota anual 
corresponent a la RFEA. Els atletes de la categoria cadet i juvenil no pagaran aquest recàrrec. 

 
Aquesta llicència serà efectiva a tots els efectes als 7 dies d'haver estat dipositada a la RFEA. 

 
 
 
e) Carnet d’atleta 

A tots els atletes que tramitin llicència tant de la FCA, Promoció o Fons/Cros se’ls lliurarà un 
carnet acreditatiu de la FCA. 
 
Els atletes que tramitin llicència de la RFEA hauran d’adjuntar una fotografia tipus carnet (ja 
que la RFEA també els hi tramitarà un carnet amb la fotografia digitalitzada, aquesta fotografia 
tindrà validesa per a cinc anys). Les llicències de la RFEA que no presentin la fotografia 
seran retornades, considerant-se no vàlides 
 
 
 

f) Normativa per a atletes estrangers (imprès de color groc) 
  
 Recordem que els atletes estrangers que vulguin tenir  llicència per un club català o com a 

Independents hauran de tramitar, obligatòriament, llicència de la RFEA (imprès groc) i hauran 
de disposar de la següent documentació : 

 
 ** ATLETES D'UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA O D'UN ALTRE ESTAT PART 
EN L'ACORD SOBRE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU  

 
• Autorització de la seva Federació Nacional (haurà de sol.licitar-la el club interessat en 

l'idioma propi de la Federació on se sol.licita o en anglès [a Internet pot trobar-se model de 
la carta]) 
En cas de sol.licitar-se i no rebre resposta, passats 60 dies es considerarà silenci 
administratiu, i es procedirà a la tramitació de la corresponent llicència. Haurà de presentar-
se còpia de la carta de sol.licitud i comprovant de l'enviament (fax, correu electrònic, correu 
certificat ...) 
 

• Certificat de registre, d'estar o haver estat sol.licitada la seva inscripció en el Registre 
central d'Estrangers, o targeta de residència de ciutadà de la Unió Europea. 
 

• Certificat d'empadronament de la Comunitat Autònoma on ha de tramitar-se la 
llicència. 

 
Pels atletes de les categories juvenil i cadet no es considera necessària la presentació de 
l’Autoritzacio de seva Federació Nacional 

 



 
 
Països de la Unió Europea  : Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, 
Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, 
Xipre i Espanya. 

 
Transitòriament i fins que no s'assoleixi la plena adhesió i integració laboral dels nacionals 
búlgars i romanesos, els atletes professionals que pertanyin a aquests països hauran de 
presentar a més a més de la documentació abans esmentada l'autorització de treball i la 
targeta d'identificació d'estranger (TIE) 
 
 Països de l’Espai Econòmic Europeu  :  Islàndia, Liechtenstein i Noruega. 
 
 Països amb Acord amb la Comunitat Europea  :  Suïssa 
 
 

 ** RESTA D’ATLETES 
 

•  - Autorització de la seva Federació Nacional. (haurà de sol.licitar-la el club interessat i 
incloure el text que s'adjunta en l'idioma propi de la Federació on es sol.licita o en anglès) 
En cas de sol.licitar-se i no rebre resposta, passats 60 dies es considerarà silenci 
administratiu, i es procedirà a la tramitació de la corresponent llicència. Haurà de presentar-
se còpia de la carta de sol.licitud i comprovant de l'enviament (fax, correu electrònic, correu 
certificat ...) 

 
• Targeta d'identitat d'estranger 

 
• Targeta de residència en vigor 

 
• Certificat d''empadronament 

 
En el cas d'atletes de les categories juvenil i cadet serà suficient amb el certificat 
d'empadronament i document acreditatiu de la identitat de l'atleta 

 
Aquesta documentació caldrà presentar-la anualment cas de desitjar la 
renovació de la llicència. 
 
 
Els atletes amb nacionalitat andorrana no seran considerats com a estrangers. 
 
 
Els atletes estrangers fins a la categoria juvenil inclosa podran diligenciar llicència autonòmica, 
la documentació a presentar és la mateixa que per a la llicència estatal. 
 
Els atletes estrangers mentre tinguin llicència per un club estatal no podran tenir llicència per un 
altre club (ni en el seu país d'origen) 
 

 
 
 
 
10- COBERTURA D'ACCIDENTS DE LA PÒLISSA DE L'ALIANÇA (atletes nascuts 1991 i anteriors) 
L'assegurança esportiva de l'Aliança cobreix l'accident i/o lesió esportiva amb les clàusules particulars 
següents: 
 
a) Quant l'assistencia sanitària sigui prestada pels serveis mèdics designats per l'assegurador, les 

despeses sanitàries seran per compte de la societat fins al límit màxim assenyalat en les 
condicions particulars i com a màxim durant el termini de tres-cents seixanta-cinc dies, 
comptats des de la data de l'accident. 

 Igualment, i sempre que l'assistència sigui prestada pels serveis designats per l'assegurador, es 
podrà pactar en Condició Particular que la prestació sigui il.limitada en la seva quantia, 
mantenint-se el termini de tres-cents seixanta-cinc dies quant a la durada. 

 
 
 



 
 
 
 
b) La pòlissa actual no cobreix les actuacions mèdiques provocades per lesions degeneratives o 

per sobrecàrrega (intervencions quirúrgiques o tractaments de rehabilitació) en atletes d'ambdós 
sexes més grans de 35 anys i que no hagin tingut llicència ininterrompudament durant els últims 
tres anys, encara que siguin conseqüència de la pràctica esportiva. 

 
c) Els entrenadors només tindran cobertura mèdica per als accidents i/o lesions ocasionades 

realitzant la seva activitat. 
 
d) L'assistència mèdica urgent en centres no concertats quedarà limitada a 300 €. 
 
e) Qualsevol actuació mèdica, exploració complementària, proves específiques, tractaments en 

centres no concertats anirà a càrrec de l'assegurat. 
 
f) S'autoritza un màxim de 20 sessions de Recuperació Funcional per accident i/o lesió. 
 
* Els atletes nascuts a l'any 1992 i posteriors estaran coberts per la companya MAPFRE SEGUROS 
GENERALES, segons les condicions de la pòlissa d'aquesta companyia. 
 
 
 
 
 
 
11- FORMA DE PAGAMENT 
a) Transferència a “CAIXA CATALUNYA” compte núm. 2013.0616.86.0200460370 
b) Xec / efectiu 
c) carregar en el compte federatiu, sempre que el saldo del club sigui positiu. 
 
 
MOLT IMPORTANT 
LA FCA NO TRAMITARÀ CAP LLICÈNCIA SI ÉS DEUTOR EL SALDO DEL COMPTE DEL CLUB RESPECTIU. 
 
 
 
 
 
 
12 - COMPENSACIÓ ECONÒMICA DE LA FCA PER DRETS DE FORMACIÓ / CANVI DECLUB : 
 

(Aprovada a l’Assemblea de la FCA del dia 16/10/02) 
 
Un club podrà demanar compensació econòmica per drets de formació d’un atleta quan aquest canviï de 
club i compleixi els següents requisits : 
 
Requeriments :   
 

 Pertànyer a les categories cadet, juvenil, júnior o primer any de promesa (1987) en la temporada 
2006-2007 i haver estat adscrit ininterrompudament al club d’origen durant al menys les dues 
darreres temporades. 
No tindran dret a compensació els atletes seniors i promeses de 2n. i 3r. any. 

 
 Figurar en el ranking oficial, a l’aire lliure, de la Federació Catalana entre els següents llocs : 

 
10 primers del ranking sub-21 (extracte del ranking absolut) 
10 primers del ranking júnior 
 5 primers del ranking juvenil 
 5 primers del ranking cadet 

 
 
 
 
 
 



Barem a aplicar : 
 
(l’import de la segona columna correspon al cas que el club d’origen participi en Lliga Catalana o Estatal). 
 

Promesa : del 1 al 3 del Ranking  315 €   440 € 
  del 4 al 6 del Ranking  190 €   266 € 
  del 7 al 10 del Ranking   95 €   133 € 

 
Júnior :  del 1 al 3 del Ranking  315 €   440 € 
  del 4 al 6 del Ranking  190 €   266 € 
  del 7 al 10 del Ranking   95 €   133 € 
 
Juvenil : 1r del Ranking   190 €   266 € 
  del 2 al 5 del Ranking  130 €   182 € 

 
Cadet :  1r del Ranking    130 €   182 € 
  del 2 al 5 del Ranking   95 €   133 € 
 

 Aquests imports es veuran incrementats amb un índex en funció dels anys d’antiguitat al club 
d’origen. L’antiguitat haurà de ser demanada expressament pel club, aportant la documentació 
adient per demostrar-la i s’aplicarà a partir de la categoria aleví. L’índex serà el següent : 

 
2 anys  1,2 
3 anys  1,3 
4 anys  1,4 
...  
10 anys  2,0    
 
(màxim a considerar 10 anys) 
 
 

Quota Promoció : 
 

La suma final serà augmentada en un 5%, que recollirà la Federació Catalana d’Atletisme i 
invertirà en el programa de Promoció. 
 
 
Aplicació : 
 
La Federació publicarà a Internet a finals d’octubre el llistat amb els atletes amb dret a percebre 
la compensació econòmica, fent la valoració sense aplicar l’antiguitat. 
 
Els clubs que vulguin reclamar la compensació hauran de sol.licitar-ho, per escrit, amb l'imprès 
"Full de Compensació per Drets de Traspàs" que facilitarà la FCA i que també podrà trobar-se a 
la web. El termini màxim per a rebre les reclamacions serà l’últim dia de tramitació de llicències 
(31/10/07). 
 
Si es vol reclamar per antiguitat juntament amb l'imprès esmentat (on s’indicarà els anys pels 
quals es reclama) hauran de presentar-se els documents que acreditin els anys de pertenença, 
consecutiva, de l’atleta al seu club. Els documents acceptats seran llicència (federativa o del 
Consell Català de l’Esport), relacions de renovació, tríptic llicència Consell Català Esport i 
situació al rànking oficial català. 
 
En el cas de no presentar els esmentats documents s’entendrà que només es reclama la 
compensació fixada al llistat de la Federació. 
 
 
El no pagament dels drets de formació de qualsevol atleta fins el dia 5 de novembre, implicarà 
que el dia hàbil següent passarà a ser independent o retornarà, si ambdues parts ho accepten, al 
club d’origen. 
 
 
NOTA.- Recordem que la RFEA també té normativa de compensació per atletes que canvien de 
club. 

 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
(signat a l'original) 



El termini establert per a la renovació de llicències de club, tant de la  RFEA com de la FCA, és des del dia 
1 fins el 15 d'octubre de 2007.

PREU FCA + ASSEG.

* L'assegurança gratuïta té concertació amb la companya MAPFRE, segons conveni entre la FCA i la UFEC.

PREU TOTAL
Aquesta llicència és d'ambit català, no s'ha de complimentar l'imprès 
de llicència, haurà de complimentar-se el full d'excel oficial de la FCA.

* L'assegurança gratuïta té concertació amb la companyia MAPFRE, segons conveni entre la FCA i la UFEC.

El termini per presentar les RENOVACIONS o CANVIS DE CLUB serà des del 25 fins el 31 d'octubre de 2007.

Entrenadors
Monitors
Jutges RFEA

* L'assegurança gratuïta per als jutges té concertació amb la companyia MAPFRE, segons conveni entre la FCA i la UFEC.
Jutges FCA 37,00 Assegurança gratuïta

LLICÈNCIES TEMPORADA 2007-2008

Sr.-Pr.Vet.
Jr.Jv.(1991)

Cadet (RFEA)

Infantil

Jv.(1992)

Llicència de Promoció

25,00 29,00

6,00 11,00

15,50 16,00
15,50 16,00

Senior-Promesa-Veterà
42,50

d'àmbit català

Totes les categories

Promesa-Senior-Veterà

Llicència per a Independents

Recàrrecs llicències d'atletes

RFEA

33,05 + quotaAssegurança gratuïta

85,00 Assegurança obligatòria 33,05 + quota
54,00 Assegurança obligatòria
54,00

Quota amb assegurança

gratuïta

Renovació fora Termini

12,00 + quota

Resta de llicències

Canvi de FCA a RFEARenovació fora termini
Quota FCA + 30,00 Quota RFEA + 66,11Quota RFEA + 33,05

gratuïta

Aleví

FCA

FCA

Llicència de Curses Fons i Cros

2,00 gratuïta

ASSEG.
2,00Cadet

gratuïta  - 
29,00

FCA 

2,00

FCA RFEA ASSEG. PREU RFEA+FCA+ASSEG.

42,50

36,50

2,00

730,00 490,00 285,00

LLICÈNCIA RFEA + FCALLICÈNCIA FCA

300,50

Llicència adreçada als organitzadors de curses en ruta, que no estiguin afiliats com a club
És imprescindible per figurar en el calendari en ruta-cros-marxa de la FCA.

Llicència d'atleta 

220,00

Divisió d'Honor 1a. Divisió Resta Clubs Recàrrec fora termini

Llicència de club

Cànon Promoció / Fons Recàrrec fora termini
FCA 298,00 135,00

36,50

Llicència d'organitzador

Cànon d'afiliació / renovació
135,00

més 65 anys 6,00

RFEA

61,50 90,50

71,50

68,0052,00

17,00
15,50 31,50

36,50

115,00
90,00
60,00

2,00 gratuïta 2,00

gratuïta

2,00

2,00

RFEA
FCA

Curses Fons/Cros

Benjamí




