
 
 

Gestió de pagaments de les taxes de Curses 
 

1.   Taxa de inscripció al calendari oficial de competició FCC 
Les taxes federatives 2019 aprovades per la junta directiva de la FCC estan publicades a 

la pàgina web  ciclisme.cat , a l’àrea Documentació – Sol·licitud curses, al enllaç  

https://www.ciclisme.cat/documentacio/sol%C2%B7licitud-curses, a l’apartat Taxes 

FCC Proves Esportives. 

- La taxa federativa inclou l’aprovació de Reglaments i Actes de Cursa, la taxa del 

Permís del Servei Català de Trànsit i l’Assegurança de Responsabilitat Civil del Club 

com a organitzador de la competició. 

- La taxa federativa NO inclou la taxa del Permís del Servei Català de Trànsit. (50€) 

- El pagament de la taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant l’Aplicatiu de Llicències 

(ABANS DEL DIA DE LA PROVA), que trobareu en forma d’albarà Manual. En el 

mateix Albarà hi trobareu, adjunt, la documentació de la Prova, un cop feta efectiva 

aquesta taxa Federativa. 

- També es pot pagar per Transferència Ban cària al nr de Compte:  ES83 2100 2895 

7802 0008 8775 

 

 

2.  Taxa de control de competició per part del Comitè català d’àrbitres 
La taula de tarifes arbitrals per a la temporada 2019 aprovada per la junta directiva de la 

FCC, està publicada a la pàgina web ciclisme.cat, a l’àrea Documentació – Plec de 

Procediments, al enllaç   

https://www.ciclisme.cat/contingut/plec-de-procediments-0, a l’apartat  tarifes  Comitè 

d’àrbitres 2017. 

 

El nombre d’àrbitres per a cada cursa de competició variarà en funció de la composició 

del equips arbitrals d’acord amb el document publicat a la pàgina web ciclisme.cat, a 

l’àrea Documentació – Plec de procediments, al enllaç 

https://www.ciclisme.cat/contingut/plec-de-procediments-0 a l’apartat  composició 

equips arbitrals 

 

El pagament de la taxa de control de competició per part del Comitè Català d’Àrbitres  

no es farà en efectiu directament als arbitres presents a la cursa, si no que les quantitats 

corresponents estan incloses, quan s’escaigui, en la Taxa Federativa de la Cursa. 

 

3. Volum d’inscripcions d’una Cursa, gestionades per la web de la FCC 

Un cop tancades les Inscripcions, es farà efectiu el volum al compte facilitat per 

l’Organitzador, tot descomptant 1€/inscrit en Concepte de Cost de TPV (Terminal Punt 

de Venda).  

https://www.ciclisme.cat/contingut/plec-de-procediments-0 Gestió d’Inscripcions 

 

Arribats al punt de Tancament d’Inscripcions, l’Organitzador que no hagi fet efectiva la 

Taxa Federativa, aquesta es veurà Compensada pel Volum d’Inscripció. En el mateix 
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Albarà Manual Generat, hom pot trobar una Nota de Despesa que justifica tota la 

Transacció de la Prova. 


