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CIRCULAR :  13 / 2016 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : OCTUBRE de 2016 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

NORMATIVA DE LLICÈNCIES FEDERATIVES TEMPORADA 2016/2017 
 
1 - DRETS D'INSCRIPCIÓ, NOUS AFILIATS O ADHERITS TEMPORADA 2016/2017 
 
Clubs, associacions i agrupacions : 160€ 
Entitats de Promoció i/o Fons i Cros  : 80 € 
Organitzadors  : 80 € 
 

 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  2016/2017 
 
 
FCA Cànon Promoció Organitzadors Recàrrec fora de 
  Fons/Cros Termini + quota 
 
 375,00 € 250,00 € (*) 300,00 € 220,00 € + quota 
     
 
RFEA Div. D’Honor 1a. Divisió Resta Recàrrec fora de 
    Termini + quota 
  
 1000,00 € 680,00 €  400,00 € 300,00 € + quota 
 
 
(*) Llicència pels clubs amb atletes exclusivament de les categories de promoció i pels clubs que tramitin 
llicències d'atleta de Fons/Cros i 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 10 d'octubre de cada any.   (AQUEST TERMINI NO SERÀ PRORROGABLE) 
 
Les llicències de Clubs es tramitaran a la Federació Catalana d'Atletisme  
 
El pagament de les quotes de la llicència de club es farà per domiciliació bancària al número de compte 
indicat pel club. La FCA i la RFEA facturaran les seves quotes corresponents per separat. 
 
3 - CATEGORIES FEDERATIVES D’ATLETES : 
 
CATEGORIA  ANY  LLICÈNCIA 
Homes i Dones 
 
Sènior 1994 i anteriors fins a veterà Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS) 
Promesa 1995 - 1996 - 1997 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA/FONS) 
Júnior 1998 - 1999 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA) 
Juvenil 2000 - 2001 Obligatori llicència federativa (RFEA/FCA) 
Cadet  2002 - 2003 Obligatori llicència federativa (RFEA/Promoció) 
Infantil 2004 - 2005 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
Aleví 2006 - 2007 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
Benjamí 2008 - 2009 Obligatori llicència federativa (Promoció) 
Prebenjamí 2010 - 2011 Opcional (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 
 Veterà 108,00 €  158,00 € 79,00 € 
 Sènior, Promesa 95,00 €  145,00 € 79,00 € 
 Júnior, Juvenil (2000) 83,00 €   112,00 € 
 Juvenil (2001) 35,50 €   64,50 € 
 Cadet   23,50 € 46,50 € 
 Infantil   23,50 € 46,50 € 
 Aleví   23,50 € 46,50 € 
 Benjamí   23,50 € 46,50 € 
 Prebenjamí  23,50 €  
 més de 65 anys 87,00 €   137,00 € 
 
 Independents 137,00 € 38 € 188,00 € 102,00 € 
 Activitat Física       1,00 € 
 
 
5 - REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA : 
 

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

 
 
6 -  TEMPORADA  /  DURACIÓ DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES  
 

S'entén com a temporada el termini comprès entre l'1 de novembre i el 31 d'octubre de l'any 
següent. A fi d'establir "identificacions anuals" les temporades s'identificaran amb l'any nou que 
comença en el trancurs de la temporada. 
 
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 a la temporada 2016-2017 el termini establert per canviar de club, renovar la llicència pel 
mateix club o com a independent i canviar de tipus de llicència sera el corresponent als 10 
últims dies hàbils del mes d'octubre. Les llicències noves no estaran subjectes a cap termini i 
es tramitaran a partir de l'1 de novembre. 

 
 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 33,00 € . 
 
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, infantil i cadet queden exents del pagament d'aquest 
recàrrec. 

 
 Cal recordar que el termini per efectuar les RENOVACIONS, CANVIS DE CLUB, i CANVIS DE 

TIPUS DE LLICÈNCIES, ENGUANY, serà del 18 al 31 d'octubre. Aquesta data serà 
improrrogable, per tant, totes aquelles llicències que es tramitin després d'aquesta data se'ls hi 
aplicarà el recàrrec corresponent, els canvis de club no s'acceptaran. 

 
 



 
 
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. (CT) 

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. (CL) 

Per als 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. (CY) 

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

 
** Llicència de Promoció. (CL amb numeració a partir del 50000) 
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada per a les categories cadet, infantil, aleví, 
benjamí i prebenjamí. Haurà de tramitar-se per participar en les competicions organitzades per 
la FCA i per figurar en el rànking català. 
 
** Llicència d'Activitat Física 
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap de 
les llicències anteriors. És obligatòria per a participar en curses de Fons (ruta) i Cros (curses 
open). Té vigència d'1 dia per a la data i cursa per a la qual s'hagi tramitat (d'acord amb el 
Decret 58/2010 de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya). Tramitada per 
l'organitzador. 
 
Recordem que els clubs per poder tramitar llicències d'atleta hauran d'estar afiliats a la FCA 
mitjançant el pagament del cànon de la llicència de club de 375,00 €. Aquells clubs que 
únicament tinguin llicències especials de FONS/CROS o de PROMOCIÓ podran tramitar la 
llicència de club de Promoció/Fons (250 €).Així mateix els clubs que vulguin tramitar llicències 
de la RFEA,hauran de tramitar, també, aquesta llicència de club.  

 
9 - TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES  
 La tramitació de les llicències es farà a la Federació Catalana d'Atletisme :  

C/Trafalgar, 12 entresol 2a – 08010 BARCELONA (horari d’atenció al públic de dilluns a 
divendres d'11 a 14 i de 17 a 20,30 hores). 

a) Renovacions 
 Les realitzaran els clubs a través del programa ISIS de la Intranet de la RFEA dintre del termini 

establert (18 al 31 d'octubre). 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. Per a les llicències estatals la RFEA té un imprès de renovació per tal 
que els atletes puguin complimentar i signar-lo en cas de voler renovar amb el mateix club 
(aquest imprès estarà en possessió dels clubs). 

  
 Els atletes cadets amb llicència de Promoció (imprès col.lectiu) que passin a la categoria 

Juvenil hauran de presentar, a la FCA, l'imprès individual de la llicència FCA o RFEA (original) 
que es pot descarregar a l'apartat impresos del web de la FCA. Fins que no es presenti aquest 
imprès no es tramitarà ni s'activarà la llicència. 

 
b) Canvis de club 
 Aquestes llicències hauran de fer-se complimentant els impresos corresponents que poden 

trobar-se a l'apartat impresos del web de la FCA : 
 Llicència RFEA (atleta) 
 Llicència FCA / Fons-Cros (atleta) 

 
 A excepció de les llicències de Promoció, els clubs hauran d'introduir les dades dels atletes al 

programa ISIS de la Intranet de la RFEA, dintre dels terminis establerts (18 al 31 d'octubre). 
S'haurà de presentar l'imprès ORIGINAL a la FCA, per a la tramitació i validació de la llicència. 
No s'acceptaran fotocòpies ni impresos escanejats (només originals). 

 Els impresos podran enviar-se per correu postal o presentar-los directament a les oficines de la 
FCA. Tots aquells impresos on hi manqui alguna dada o signatura seran retornats. 

 



 
 
 
 
c) Canvis de tipus de llicència  
 Aquestes llicències hauran de fer-se complimentant els impresos corresponents que poden 

trobar-se a l'apartat impresos del web de la FCA: 
 Llicència RFEA (atleta) 
 Llicència FCA / Fons-Cros (atleta) 

  
 Quan un atleta canviï de tipus de llicència a principi de temporada, és a dir de FCA "CL" passi a 

RFEA "CT" o a l'inrevés els clubs hauran d'introduir les dades en el programa ISIS de la 
Intranet de la RFEA dintre dels terminis establerts (18 al 31 d'octubre) com si es tractés d'una 
llicència NOVA, presentant l'imprès ORIGINAL a la FCA per a la tramitació i validació de la 
llicència. No s'acceptaran fotocòpies ni impresos escanejats. 

 
 Els impresos originals podran enviar-se per correu postal o presentar-los directament a les 

oficines de la FCA. Tots aquells impresos on hi manqui alguna dada o signatura seran 
retornats. 

 
 
d) Llicències Noves 
 Aquestes llicències hauran de fer-se complimentant els impresos corresponents que poden 

descarregar-se a l'apartat impresos del web de la FCA : 
 Llicència RFEA (atleta) 
 Llicència FCA / Fons-Cros (atleta) 

  
 A excepció de les llicències de Promoció els clubs hauran d'introduir les dades de les llicències 

en el programa ISIS de la Intranet de la RFEA, havent de presentar a la FCA l'imprès 
ORIGINAL per a la seva tramitació i validació (a ser possible imprès en un sol full a dues 
cares). No s'acceptaran fotocòpies ni impresos escanejats. 

 
 Els impresos podran enviar-se per correu postal o presentar-los directament a les oficines de la 

FCA. Tots aquells impresos on hi manqui alguna dada o signatura seran retornats. 
 
RECORDEM que per tal que es puguin validar les llicències introduïdes pels clubs s'haurà de presentar 
la documentació requerida : 
 Imprès corresponent ORIGINAL 
 Revisió mèdica (llicències noves a partir categoria júnior) 
 Documents requerits per la RFEA als atletes estrangers 
 CIP de la targeta sanitària CatSalut (per a juvenils 1r any i llicències de promoció) 
 
Aquelles llicències que en un termini de 15 dies no hagin presentat la documentació requerida seran 
DENEGADES i, en conseqüència, l'afectat haurà d'iniciar novament la tramitació de la llicència. 
 
 
 
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). Si l'acord per part 
dels clubs no existeix i l'atleta signa llicència federativa amb el nou club li suposarà la pèrdua de la beca 
concedida. 
 
 
e) Llicències de Promoció FCA (fins a la categoria cadet) 
 
 Renovacions :  
 Les renovacions de les llicències de promoció es faran a través del programa de llicències ISIS 

de la Intranet de la RFEA. 
 
 Cal tenir en compte que els atletes nascuts a l'any 2001 al passar de cadet a juvenil hauran de 

complimentar l'imprès de llicència corresponent (FCA o RFEA) i presentar l'imprès, original, a la 
FCA, ja que a partir de la categoria juvenil els impresos de les llicències han de ser individuals i 
han de venir signats per l'atleta. 

 
 
 



 
 
 
 Noves :  
 Les llicències noves de promoció hauran de complimentar-se en l'imprès col.lectiu, per a 

aquestes categories, en format informàtic d'excel que facilitarà la Federació (aquest model pot 
trobar-se a l'apartat impresos del web de la FCA). Aquests impresos hauran d'enviar-se per 
correu electrònic a: david@fcatletisme.cat 

 
 Un cop la FCA hagi rebut l'imprès de llicència col.lectiva en format "excel" ho comunicarà al 

club per tal que aquest generi el pagament virtual al programa de llicències ISIS de la Intranet 
de la RFEA. Fins que no es dugui a terme aquest requisit les llicències no podran ser 
validades. 

 
[Els atletes nascuts a l'any 2001 (juvenil) que tramitin llicència nova de la FCA o RFEA i els nascuts l'any 
2002 i posteriors hauran de presentar el CIP de la targeta de CatSalut per poder tramitar-los l'assegurança]. 

 
f) Llicències de Fons-Cros (categories promesa-sènior-veterà) 
 
 Renovacions : 
 Aquestes llicències hauran de fer-les els clubs a través del programa ISIS de la Intranet (igual 

que la resta de llicències) 
 
 Noves - canvis de club : 
 Aquestes llicències hauran de fer-se complimentant els impresos corresponents que poden 

trobar-se a l'apartat impresos del web de la FCA : 
 Llicència FCA / Fons-Cros (atleta). Marcar la casella Fons/Cros 

 
 Els clubs hauran d'introduir les dades de l'atleta al programa ISIS de la Intranet de la RFEA i 

presentar l'original a la FCA, a ser possible imprès en un sol full a dues cares, dintre del 
termini establert per a cada cas. No s'acceptaran fotocòpies ni impresos escanejats.  

 
g) Canvi de tipus de llicència durant la temporada de FCA a RFEA 

Si un atleta després d'haver formalitzat llicència per la FCA, a meitat de temporada, 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 33.00 €. més la quota anual 
corresponent a la RFEA. Els atletes de la categoria cadet i juvenil no pagaran aquest recàrrec. 
El canvi hauran de fer-lo els clubs a través del programa ISIS de la Intranet de la RFEA a 
"Cambio a nacional temporada en curso" , s'ahurà de generar el pagament virtual al ISIS de la 
Intranet i presentar l'imprès ORIGINAL a la FCA (fins que no es presenti l'imprès original de la 
llicència no podrà ser activada per la FCA ni validada per la RFEA). 
 
Aquesta llicència serà efectiva a tots els efectes als 7 dies d'haver estat dipositada a la RFEA. 

 
h) En cas que un club i un atleta decideixin, de mutu acord, rescindir el compromís que els vincula 

per a la temporada en curs hauran de sol.licitar per escrit, signant conjuntament, la baixa a la 
Federació. L'atleta haurà de formalitzar la llicència com a independent per al que resti de 
temporada. Els punts o classificacions obtingudes per l'atleta amb anterioritat a la seva baixa 
resten sense cap variació per al Club. 

 
i) 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 clubs que tramitin llicència d'atletes de la RFEA hauran d'introduir en el programa una 
fotografia en format "jpg", ja que la RFEA també els hi tramitarà un carnet amb la fotografia 
digitalitzada, aquesta fotografia tindrà validesa per a cinc anys, tenint en compte que el club 
haurà de mantenir actualitzades, en relació al termini de validesa de 5 anys, les fotografies dels 
seus integrants. Un cop passat aquest termini si no s'ha renovat la fotografia la RFEA 
l'esborrarà de la base de dades havent el club de tornar a actualitzar-la. 

 
 



 
 
 
j) Llicència d'Activitat Física 
 Aquesta llicència haurà de tramitar-se a través de l'organitzador en el moment de fer la 

inscripció (obligatòria per a tots els atletes inscrits en una cursa de fons (ruta) i/o cursa de cros 
open que no tinguin tramitada la llicència de la RFEA, FCA, Fons-Cros o Promoció. 

 
j) Normativa per a atletes estrangers 
  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 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  
 

 Certificat de registre, d'estar o haver estat sol.licitada la seva inscripció en el Registre 
Central d'Estrangers, o targeta de residència de familiar 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 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, en funció de 
l'acord establert. 
 
Els atletes estrangers de la categoria juvenil podran diligenciar llicència autonòmica (FCA), la 
documentació a presentar és la mateixa que per a la llicència estatal. 

 
 
10 - ASSEGURANÇA 

Tot atleta amb llicència federada està assegurat a partir dels 7 dies de la data de tramitació i 
validació de la llicència fins el 31 d'octubre següent. 
 

a) Cobertura d'Accidents de la pòlissa DIVINA PASTORA-ASSEGURANCES ALIANÇA (atletes 
nascuts any 2000 i anteriors) 

 
La prestació de la Garantia d'Assistència Sanitària d'urgències s'efectuarà per acord exprés 
d'ambdues parts als Centres indicats en el revers del document "Certificado de Accidente 
Deportivo" i a la pàgina web d'Aliança : www.alianca.cat. 
 
En referència a l'article 4 (Àmbit de l'Assegurança) de les Condicions Generals, es pacta la 
quantitat de 6.010,12 euros per sinistre amb acord de la seva limitació a Despeses Mèdiques i 
Repatriació de l'Assegurat. 

 
 



 
 
 
Seran d'aplicació els pactes establerts en aquestes condicions particulars, quan es contradiguin 
amb l'establert a les condicions generals. 

 
 Reiterem el punt 2.4.1. especificat a la pòlissa i que diu el següent : 
 

"Quant l'assistència 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 18 mesos, 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 (així està pactada en la 
pòlissa de la FCA 20000179) en la seva quantia, mantenint-se el termini de 18 quant a la 
durada". 

 
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 o en atletes que no hagin tingut llicència 
ininterrompudament durant els últims tres anys, encara que siguin conseqüència de la pràctica 
esportiva. Així mateix queden excloses les intervencions sobre articulacions ja intervingudes 
prèviament. 

 
 L'assistència mèdica urgent en centres no concertats, on no hi hagi centres concertats, 

quedarà limitada a 300 euros. 
 

Qualsevol actuació mèdica, exploració complementària, proves específiques, tractaments en 
centres no concertats anirà a càrrec de l'assegurat. 

 
 S'inclou material de pròtesis i d'osteosíntesis fins a un màxim del 70% 
 
 Rehabilitació: màxim de 20 sessions per accident i any. 
 
 La indemnització màxima per sinistre múltiple s'estableix en 150.000 euros 
 
 
b) Llicència d'Activitat Física pòlissa DIVINA PASTORA-ASSEGURANCES ALIANÇA 

Mateixes prestacions de l'apartat a). La cobertura d'aquesta assegurança només és per a la 
cursa a la qual s'ha inscrit. 

 
 
c) Cobertura d'Accidents de la pòlissa de ALLIANZ 

Els atletes nascuts l'any 2001 i posteriors estaran coberts per la companyia ALLIANZ, segons 
les condicions de la pòlissa d'aquesta companyia. 

 
 
d) Cobertura d'Accidents per a Jutges i Entrenadors ALLIANZ 

Els jutges i entrenadors només tindran cobertura mèdica per als accidents i/o lesions 
ocasionades realitzant la seva activitat. 

 
 
11- FORMA DE PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES 

El pagament de les quotes de la llicència d'atleta es farà per domiciliació bancària al número de 
compte indicat pel club. La FCA i la RFEA facturaran les seves quotes corresponents per 
separat. 
L'import facturat per la FCA correspondrà a la quota de la llicència FCA corresponent més la 
quota de l'assegurança. 

 
 
AQUESTA NORMATIVA ES COMPLEMENTA AMB EL "REGLAMENTO DE LICENCIAS FEDERATIVAS 
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO". 
 
 

 



 
 
 

ANNEX 1 
 
COMPENSACIÓ ECONÒMICA DE LA FCA PER DRETS DE FORMACIÓ / CANVI DE CLUB : 
 

(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 (1996) en la temporada 
2015-2016 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 al seu web 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 al 
web. El termini màxim per a rebre les reclamacions serà el 28 d'octubre de 2016. 
 
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, relacions 
de renovació 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 10 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 a atletes que canvien de 
club. 
Els clubs dels atletes que estiguin afectats per la compensació de la RFEA i de la FCA només 
podran acollir-se a una de les dues compensacions, per tant el club d’origen: 
 Si vol acollir-se a la compensació de la RFEA no haurà de presentar reclamació a la FCA. 
 Si vol acollir-se a la compensació de la FCA haurà de renunciar a la RFEA per escrit, enviant 

còpia a la FCA, i presentar, dintre del termini establert, la reclamació a la FCA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
se l'informa que les seves dades personals seran incloses en un fitxer i tractades per la 
Federació Catalana d'Atletisme, qui serà la responsable de les mateixes i podrà utilitzar-les 
en quantes activitats abarca l'objecta social de l'entitat i en particular les relacionades amb 
les competicions esportives que la Federació Catalana d'Atletisme organitza i participa. 
 
Les dades podran ser cedides a la Real Federación Española de Atletismo, a les seus de 
competicions oficials i d'acord amb el RD 849/1993 de 4 de juny a la companyia 
asseguradora contractada. 
 
Les dades recollides són les estrictament necessàries per a que ens permetin dur a terme el 
normal desenvolupament de les nostres activitats. 
 
La Federació Catalana d'Atletisme es compromet sobre l'ús responsable i confidencial de les 
dades, garantint que es tractaran d'acord amb les exigències legals i que tan sols seran 
utilitzades amb el propòsit indicat.  
 
Així mateix l'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i 
oposició mitjançant e.mail a fca@fcatletisme.cat o carta a C/ Trafalgar, 12 entresol 2a.- 
08010 Barcelona (la sol.licitud haurà d'incloure el seu nom, cognom i fotocòpia del DNI o 
altre document acreditatiu vàlid. 
 

 



 
 
 

FULL INFORMATIU COMPLEMENTARI A LA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 2016-2017. 
(programa ISIS RFEA) 

1) LLICÈNCIES : 
Llicència espanyola RFEA = CT 
Llicència catalana FCA = CL 
Llicència catalana FONS/CROS = CY    (per a categories promesa, senior i absolut) 
Llicència catalana promoció = CL   -imprès col.lectiu excel, amb númeració a partir del 50.000-(per a 

categories cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí) 
2) INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES LLICÈNCIES D'ATLETES 
És important per tal d'evitar problemes a l'hora de competir que els clubs comprovin l'estat en que es troben les 
llicències dels seus atletes introduïdes en el programa ISIS. 
 Per saber quines llicències estan activades i quines llicències resten pendents de validar/activar s'ha d'entrar 

a "Búsqueda de Atletas" i comprovar les diferents sigles que apareixen a la columna "TIPO" : 
 
CN (candidata nacional) pendent de validar per la FCA i la RFEA (. Aquesta llicència no està activa i per tant 

l'atleta NO pot competir 
 
P (pendent) validada per la FCA i pendent de validar per la RFEA. Aquesta llicència no està activa i per tant 

l'atleta NO pot competir 
 
CT (candidata territorial) pendent de validar per la FCA. Aquesta llicència no està activa i per tant l'atleta NO pot 

competir 
 
N llicència nacional-RFEA (espanyola) validada ( ja està operativa). L'atleta pot competir 
 
T llicència catalana -FCA- (territorial) validada (ja està operativa). L'atleta pot competir 
 
D llicència denegada. Per activar la llicència l'interessat ha de tornar a iniciar, novament, els tràmits. 
 
 Recordem que les llicències pendents de validar no s'activen fins que no s'hagi presentat a la FCA la 

documentació pertinent per a la seva tramitació: 
- Imprès ORIGINAL de la llicència signada per l'atleta. 
- Revisió mèdica obligatòria, segons protocol FCA (quan l'atleta pertany a la categoria junior o superiors) 
- Documentació exigida per la RFEA en cas que l'atleta sigui estranger. 
 

La documentació ha de presentar-se en un termini de 15 dies. Passat aquest termini la llicència serà denegada 
 
3) INTRODUCCIÓ : 
Renovacions : S'ha d'entrar a : AREA FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Renovaciones 
 
Noves o Canvis de tipus de llicència (fins el 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA FEDERACION / Gestión de 
Licencias / Atleta / Nueva Licencia 
 
Canvis de Club (fins el 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Cambio 
Club. 
 
Canvis de tipus de llicència d'autonòmica (FCA) a estatal (RFEA) (després del 31 d'octubre) : S'ha d'entrar a AREA 
FEDERACION / Gestión de Licencias / Atleta / Cambio a Nacional temporada en curso. 
 
Cal recordar que després de fer la introducció de les dades al sistema ISIS és imprescindible generar el 
pagament en el mateix programa ISIS : 
 
GESTIÓN DE PAGOS (pas obligatori) 
Per donar per finalitzats els tràmits d'introducció realitzats a les llicències s'haurà d'anar a "Gestión de Pagos". 
Clicar a "Pagos Club". Clicar a + Nuevo Pago i triar la federació (en el nostre cas Catalunya) apareixen les 
llicències processades amb les quotes corresponents, es marquen les llicències i ja es pot passar a clicar el botó 
Crear Pago 
El sistema informarà que el pagament s'ha creat correctament, clicar a "Aceptar" (el cobrament es farà per 
domiciliació bancària). 
 

Recordar al fer la introducció que quan al camp "TIPO" s'indiqui "Petición Club Territorial" el 
sistema del programa cobrarà llicència territorial (FCA o Fons/Cros). Quan s'indiqui "Petición 
Club Nacional".cobrarà l'import de llicència RFEA. Abans de generar el pagament cal comprovar 
que l'import sigui el correcte per evitar errades. 


