GUIA D’ACTUACIÓ I LLISTAT DE
DOCUMENTS SEGONS DISCIPLINA
ESPORTIVA
Tots els clubs federats a la FCC poden organitzar proves esportives de totes les
disciplines de ciclisme.
Tota la documentació necessària, per preparar la organització de la prova i sol·licitar el
permís administratiu, es presentarà amb una antelació d’un mínim de 45 dies abans de
la prova esportiva i de la forma següent:
•
•
•

de forma presencial a les Delegacions Territorials de la FCC
per correu postal, a l’adreça de la seu central de la FCC. Passeig de la Vall
d’Hebron 187 (Velòdrom d’Horta – porta 16), 08035 - Barcelona
per correu electrònic a curses@ciclisme.cat.
Atenció!!. El document 102 Model únic d’autorització de prova esportiva (2
exemplars) ha de ser l’original signat i s’haurà de lliurar de forma presencial o
bé enviar-lo per correu postal a l’adreça de la seu central de la FCC.

La documentació serà revisada per la comissió tècnica i la informació pertinent
s’introduirà al calendari de la web www.ciclisme.cat. Per a totes les proves que
requereixen els permisos del Servei Català de Trànsit, la FCC gestionarà
administrativament i lliurarà la documentació revisada a les Delegacions Territorials del
Servei Català de Trànsit.
La taxa federativa inclou l’aprovació de reglaments, la gestió administrativa i
l’Assegurança de Responsabilitat Civil del Club afiliat a la FCC com organitzador de la
prova esportiva. El pagament per obtenir autorització del Servei Català de Trànsit serà
afegit al Cost de la Taxa Federativa per totes les Proves que hagin sol·licitat aquest
Tràmit a la FCC.
El pagament d'aquesta taxa es farà mitjançant l'aplicació de llicències on-line (albarà
manual). Tota la documentació de la cursa, signada i segellada, es trobarà arxivada en el
punt d'accés a l'albarà manual.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SEGONS TIPUS DE
PROVA
PROVES ESPORTIVES QUE AFECTEN A VIES INTERURBANES
a) PROVES ESPORTIVES DE CARRETERA COMPETITIVES (CURSES) I NO
COMPETITIVES (MARXES CICLOTURISTES)
Documents a aportar per tal de ser lliurats al Servei Català de Trànsit

Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans
de la data de la prova esportiva
1. Doc. 102 - Model únic del Servei Català de Trànsit de sol·licitud d’autorització de
proves esportives (annex II del Reglament general de circulació).
(2 exemplars)
Aquest document haurà de presentar-se original i signat
2. Reglament base de la prova esportiva en funció del tipus de prova (2 exemplars):
Documents 201 Curses competició carretera
Document 202 Curses ciclisme infantil carretera
Document 203 Marxes cicloturistes carretera
3. Doc. 103 - Rutòmetre, itinerari previst amb indicació de totes les carreteres
interurbanes o vies afectades amb la codificació actual, amb indicació poblacions de pas
i horaris, màxim i mínim previst (2 exemplars)
4. Plànols vies afectades amb detall i claredat suficient. Escala 1:50.000
www.icc.cat/vissir3/
(2 exemplars)
5. Doc. 104 - Model de certificat únic sobre contractació d’assegurança de la Llicència
Esportiva que serà exclusivament complimentat per la Federació (document intern NO
publicat a la web)
En les marxes cicloturistes amb participació de Llicències temporals de dia
l’organitzador haurà de adjuntar la sol·licitud de Llicències temporals de dia amb la
pòlissa d’assegurança federativa. Doc. 110
6. Doc. 105 - Identificació director d’organització i responsable seguretat viària. (2
exemplars)
7. Doc. 106 - Declaració com entitat sense afany de lucre. (2 exemplars)
8. Còpia dels comunicats als ajuntaments de les poblacions de sortida, recorregut i
arribada.
9. Doc. 107 - Notificació dels serveis mèdics contractats. (2 exemplars)
En cas de sol·licitar-se directament a la Federació Catalana caldrà complimentar el
document de sol·licitud Doc. 108 “Sol·licitud Metge i Ambulància classe B (SVB)
suport vital bàsic”
10. Doc.109 – Mesures de senyalització i autoprotecció
11. Doc.110 - Sol·licitud de contractació de llicències temporals de dia
12. Doc 111 – Sol·licitud de Llicències de dia Companyia Externa a FCC

b) PROVES ESPORTIVES DE BTT COMPETITIVES (XC- MARATÓENDURO) I BTT NO COMPETITIVES
Documents a aportar per tal de ser lliurats al Servei Català de Trànsit
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans
de la data de la prova esportiva
1. Doc. 102 - Model únic del Servei Català de Trànsit de sol·licitud d’autorització de
proves esportives (annex II del Reglament general de circulació).
(2 exemplars)
Aquest document haurà de presentar-se original i signat

2. Reglament base de la prova esportiva en funció del tipus de prova (2 exemplars)
Document 204 Curses BTT -XCO
Document 205 Curses BTT - Marató
Document 207 Marxes-Pedalades BTT
Document 209 Enduro
3. Doc. 103 - Itinerari previst amb indicació de totes les vies afectades no catalogades
(camins forestals, vies agràries...).i punts quilomètrics d’encreuament amb carreteres
interurbanes amb la codificació actual, horaris màxim i mínim previst del pas per
encreuaments. (2 exemplars)
4. Plànols vies afectades amb detall i claredat suficient. Escala 1:50.000
www.icc.cat/vissir3/
(2 exemplars)
5. Doc. 104- Model de certificat únic sobre contractació d’assegurança de la Llicència
Esportiva que serà exclusivament complimentat per la Federació.(document intern
NO publicat a la web)
En les proves de BTT amb participació de Llicències temporals de dia l’organitzador
haurà de adjuntar la sol·licitud de Llicències temporals de dia amb la pòlissa
d’assegurança federativa. Doc. 110
6. Doc. 105 - Identificació director d’organització i responsable seguretat viària. (2
exemplars)
7. Doc. 106 - Declaració com entitat sense afany de lucre. (2 exemplars)
8. Còpia dels comunicats als ajuntaments de les poblacions de sortida, recorregut i
arribada, propietaris de terrenys privats i permisos del departament corresponent de
medi ambient de la Generalitat de Catalunya en cas de pas per parc natural.
9. Doc. 107 - Notificació dels serveis mèdics contractats.

(2 exemplars)

En cas de sol·licitar-se directament a la Federació Catalana caldrà complimentar el
document de sol·licitud Doc. 108 “Sol·licitud Metge i Ambulància classe B (SVB)
suport vital bàsic”
10. Doc.109 – Mesures de senyalització i autoprotecció
11. Doc.110 - Sol·licitud de contractació de llicències temporals de dia
12. Doc 111 – Sol·licitud de Llicències de dia Companyia Externa a FCC

PROVES QUE NO AFECTEN A VIES INTERURBANES
CARRETERA COMPETITIVA EN CIRCUIT
BTT COMPETITIVES (XCO- MARATÓ)
BTT NO COMPETITIVES (MARXES i PEDALADES)
DESCENS - ENDURO
CICLOCRÒS
TRIAL
Documents a aportar per a la sol·licitud de prova esportiva federada

Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans
de la data de la prova esportiva
1. Reglament base de la prova esportiva.
Document 204 Curses BTT -XCO
Document 205 Curses BTT - Marató
Document 206 Curses BTT Ciclisme Infantil
Document 207 Marxes-Pedalades BTT
Document 208 Descens
Document 209 Enduro
Document 211 Trial
Document 213 Ciclocròs
2. Itinerari previst amb indicació de totes les vies afectades no catalogades (camins
forestals, vies agràries...), horaris màxim i mínim previst de pas.
3. Plànols del circuit, amb detall i claredat suficient. Escala 1:50.000
www.icc.cat/vissir3/
4. Còpia dels permisos ajuntaments dels municipis afectats (sortida, recorregut i
arribada).
5. Doc. 104 - Model de certificat únic sobre contractació d’assegurança de la Llicència
Esportiva que serà exclusivament complimentat per la Federació. (document intern
NO publicat a la web)
En les proves amb participació de Llicències temporals de dia l’organitzador haurà de
adjuntar la sol·licitud de Llicències temporals de dia amb la pòlissa d’assegurança
federativa. Doc. 110
7. Doc. 105 - Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
8. Doc. 107 - Notificació dels serveis mèdics contractats
En cas de sol·licitar-se directament a la Federació Catalana caldrà complimentar el
document de sol·licitud Doc. 108 “Sol·licitud Metge i Ambulància classe B (SVB)
suport vital bàsic”
11. Doc.110 - Sol·licitud de contractació de llicències temporals de dia
12. Doc 111 – Sol·licitud de Llicències de dia Companyia Externa a FCC

PROVES ESPORTIVES EN PISTES HOMOLOGADES
BMX
PISTA
Documents a aportar per a la sol·licitud de prova esportiva federada
Termini presentació de tota la documentació a la Federació Catalana: 45 dies abans
de la data de la prova esportiva
1. Reglament base de la prova esportiva.
Document 210 Curses BMX
Document 212 Curses Pista

2. Doc. 104 - Model de certificat únic sobre contractació d’assegurança de la Llicència
Esportiva que serà complimentat per la Federació. (document intern NO publicat a la
web)
3. Doc. 105 - Identificació director d’organització i responsable seguretat viària.
4. Doc. 107- Notificació dels serveis mèdics contractats
En cas de sol·licitar-se directament a la Federació Catalana caldrà complimentar el
document de sol·licitud Doc. 108 “Sol·licitud Metge i Ambulància classe B (SVB)
suport vital bàsic”

