Federació
Catalana
de Ciclisme

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

NORMATIVA APLICABLE
1) DECRET LEGISLATIU 1/2000, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT
ÚNIC DE LA LLEI DE L’ESPORT
2) DECRET 58/2010, DE 4 DE MAIG, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA,
MODIFICAT PEL DECRET 55/2012, DE 29 DE MAIG.
3) ESTATUTS FEDERATIUS
4) NORMATIVES TECNIQUES I REGLAMENTS DE LA FCC

MISSIÓ


Desenvolupar la pràctica de l’esport ciclista sota totes les formes, tant
competitives com de lleure i de promoció.



Respondre a les necessitats dels Clubs afiliats i dels seus llicenciats



Posar a l’abast dels ciclistes catalans els mitjans tècnics i humans per a buscar
l’excel·lència esportiva i portar Catalunya al primer pla de l’esport estatal i
europeu.

FUNCIONS I COMPETENCIES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
La Federació Catalana de Ciclisme és una entitat privada d’interès públic i social ,
dedicada a la promoció, la gestió, la coordinació i l’organització de la pràctica de
l’esport del ciclisme dins l’àmbit de Catalunya. Constituïda bàsicament per associacions
i/o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de
lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica del ciclisme, com
també per esportistes, tècnics, àrbitres o altres representants de persones físiques.
La Federació Catalana de Ciclisme és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i
capacitat d’obrar plena.
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Són competències de la Federació Catalana de Ciclisme les següents accions:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la
tutela de l’esport ciclista a Catalunya en totes les seves disciplines i especialitats
esportives.
b) Ordenar, qualificar, i autoritzar les competicions oficials en l’àmbit territorial de
Catalunya. Organitzar els campionats nacionals de Catalunya.
c) La prevenció, control i repressió del dopatge en el ciclisme.
d) La prevenció, control i repressió de la violència en el ciclisme.
e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en el ciclisme
f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o
jurídiques que configuren l’ens federatiu.
g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la
federació.
h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives
amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol
com internacionalment, i la tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit
estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya, en coordinació i
col·laboració amb la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)
i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions
catalanes de la disciplina corresponent, així com la preparació necessària.
j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de
l’Esport, de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora
esportiva continuada dels esportistes.
k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar
i universitari.
l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors,
àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans
específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes
professionals.
m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o
competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts
legalment.
n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la federació.
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o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
p) Vetllar pel compliment de les normatives tècniques vigents que afecten les
competicions federades.
q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions
esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la
pràctica esportiva.
r) Supervisar que s’acompleixin, i validar en el seu cas, les condicions d’admissió per a
les noves associacions esportives o clubs que sol·liciten afiliar-se a la Federació,
d’acord amb el que preveuen els presents Estatuts.
s) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les
disciplines i especialitats esportives previstes.

DISCIPLINES ESPORTIVES
La modalitat esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme és el ciclisme i les seves
disciplines son: Ciclisme en carretera, Ciclisme en Pista, BTT (Ciclisme en bicicleta tot
terreny, mountain bike o bicicleta de muntanya), BMX (Bicicròs), Trial, Ciclocròs,
Cicloturisme (Ciclisme per a tots), Ciclisme artístic en sala i Paraciclisme (Ciclisme
adaptat).
Cada una d’aquestes disciplines té les especialitats que defineix la Unió Ciclista
Internacional i les que pugui promoure la mateixa Federació, que estaran
desenvolupades a la seva normativa tècnica.

ESTRUCTURA TERRITORIAL
La Federació Catalana s’estructura en quatre delegacions territorials, corresponents
cada una d’elles a les demarcacions provincials existents.
Les delegacions territorials de la Federació Catalana de Ciclisme tindran, per delegació
d’aquesta, entre d’altres, les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies del ciclisme en el seu
àmbit geogràfic específic.
b) Representar, en nom de la Federació Catalana de Ciclisme, els clubs o les
associacions i les agrupacions esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els
organismes oficials de la demarcació.
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c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més
convenients per a la millora del ciclisme, i encarregar-se d’aquelles que siguin
organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els pugui delegar la
mateixa Federació.
d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment dels estatuts i les normatives
tècniques esportives i associatives de la federació per part dels clubs, entitats
esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i d’altres representacions dins el seu
àmbit geogràfic.
e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la federació per
promoure o fomentar les activitats que es practiquin.
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents
a les activitats del ciclisme.
g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la federació.

ÒRGANS DE GOVERN



Assemblea General
Junta Directiva

ÒRGANS COL.LABORADORS





Escola de formació
Comitè d’àrbitres i cronometradors
Comitè de Tècnics
Comitè Esportiu

