
INFORMACIÓ  TRAMITACIÓ LLICÈNCIA DE TRAIL (RFEA) 
 

(de l'1 de gener al 31de desembre de 2020) 

 
La llicència de trail és una llicència de la RFEA, per tant la informació d'aquesta llicència i de la 

cobertura de l'assegurança es pot trobar al web de la Real Federación Española de Atletismo 

(rfea.es). 

 
Els residents a Catalunya poden tramitar-la a través de la Federació Catalana. Si la llicència es 

vol tramitar per un club la documentació s'ha de presentar al club perque faci els tràmits 

pertinents. En cas de voler tramitar-la com a independent s'haurà de presentar per e-mail 

(mariajesus@fcatletisme.cat) la següent documentació: 

 
• Imprès de la llicència complimentat i signat, indicant "INDEPENDENT" a la casella de 

club, marcant l'especialitat "Trail Running" i marcant la casella que correspongui a 

l'assegurança que es vol contractar. (a continuació s'adjunta l'enllaç on poder 

descarregar aquest imprès que consta de 3 fulls i tots 3 s'han de signar): 

 
http://www.rfea.es/licencias/pdf/licencias2020atletajuezentrenador.pdf 

 
 
 

• Fotografia (només cara) en format jpg 
 
 

• Comprovant de la transferència bancària (per l'import de la quota de la llicència més la 

quota de l'assegurança) realitzada al compte: 

IBAN ES96 0182 46181502 0007 8901 - BBVA 
 

 
 
 

Quotes de la llicència de trail i  assegurança: 
 

Master-Sènior-Sub23 

 
. Assegurança autonòmica (18,50 quota llicència+ 16 assegurança) TOTAL: 34,50€ 

. Assegurança Espanya (37 quota llicència + 35 assegurança) TOTAL: 72,00€ 

. Assegurança Europa {37 quota llicència+ 50 assegurança) TOTAL: 87,00€ 

. Assegurança Món (37 quota llicència+ 75 assegurança) TOTAL: 112,00€ 
 

Sub20 i Sub18 
 

 
. Assegurança autonòmica (11quota llicència+ 12 assegurança) TOTAL: 23,00€ 

. Assegurança Espanya (22 quota llicència+ 24 assegurança) TOTAL: 46,00€ 

. Assegurança Europa (22 quota llicència+ 30 assegurança) TOTAL: 52,00€ 

. Assegurança Món (22 quota llicència+ 45 assegurança) TOTAL: 67,00€ 


