
 
 
 

Normativa per a atletes estrangers  
 

TEMPORADA 2020 
 
 

 
Els atletes estrangers podran tramitar llicència per un club català o com a independents. 
 
Els atletes estrangers Sub20 i de categories superiors hauran de tramitar llicència estatal (RFEA). 
Ara bé, si les seves marques personals són inferiors a 950 punts de la taula de puntuació IAAF 
vigent podran tramitar, si ho volen, llicència territorial (FCA). Si tramiten llicència territorial i durant la 
temporada assoleixen una marca superior a l'esmentada puntuació hauran de tramitar llicència 
estatal (RFEA) en un termini màxim de 30 dies. 
 
Els atletes estrangers fins a la categoria Sub18 podran diligenciar, sense cap condició, llicència 
estatal o territorial. 
 
Tots els atletes estrangers, independentment de la categoria a la qual pertanyin, tant si tramiten 
llicència estatal (RFEA) o territorial (FCA) hauran de presentar la documentació següent: 
 
 
 ** ATLETES D'UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA O D'UN ALTRE ESTAT PART 

EN L'ACORD SOBRE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU  
 
 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. 
 
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. 
 Països de l’Espai Econòmic Europeu  :  Islàndia, Liechtenstein i Noruega. 
 Països amb Acord amb la Comunitat Europea  :  Suïssa 
 
 
 
 ** RESTA D’ATLETES 
 
 Targeta d'identitat d'estranger 
 
 Targeta de residència en vigor 
 
 Certificat d'empadronament 
 
En el cas d'atletes de les categories Sub18 i Sub16 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. 
 
 


