GUIA DE CONDICIONS GENERALS PER A L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES
TEMPORADA 2022
I. CONDICIONS GENERALS
1. Per a la participació en qualsevol competició esportiva oficial serà necessari estar en possessió d’una llicència
esportiva internacional expedida per una ADN o d’una llicència esportiva autonòmica, expedida per les
federacions esportives d’àmbit autonòmic que estiguin integrades en la corresponent federació estatal.
2. Per a participar en competicions esportives oficials de caràcter estatal, a més a més d’estar en possessió de la
llicència corresponent i estar inclosa en el cens de llicències esportives de la RFEDA hauran de complir-se els
requisits específics que s’exigeixen en cada cas per a l’esmentada participació per la RFEDA i/o FIA.
3. La llicència, o permís deixarà de tenir validesa si el titular pren part en una competició prohibida que no compti
amb els corresponents permisos d’organitzador o no compleixi els requisits de validesa establerts en el present
document.
4. En els casos anteriorment esmentats, l’assegurança de la llicència no tindrà validesa i la participació és posarà
en coneixement de l’Òrgan Disciplinari corresponent als efectes oportuns.
5. La validesa de les llicències caducarà el 31 de desembre del any de l’expedició de l’any de la llicència.

II. LLICÈNCIES D’ALTRES ADN
1. En aplicació de l’establert en l’Article 2.3. del CDI de la FIA, s’estableixen les següents condicions per a les
participacions en competicions estatals o autonòmiques, l’esportista amb nacionalitat espanyola i que estan en
possessió de la llicència expedida per altra ADN:
a) Les competicions hauran d’estar incloses en el calendari estatal o autonòmic de la RFEDA o de la FCA, prèvia
petició i enviament dels requisits establerts pels òrgans de govern d’aquesta Entitat (Article 2.3.5. del CDI de la
FIA)
b) Excepcionalment, i a petició d’una Federació Autonòmica, la RFEDA podrà estudiar i aprovar, sense que serveixi
de precedent, la participació d’un pilot espanyol amb llicència d’una altra ADN en una o varies competicions no
inscrites en el calendari estatal de la RFEDA.

III. AMPLIACIÓ I DUPLICITAT DE LLICÈNCIES
1. Si durant la temporada es sol·licita una llicència de diferent categoria a la que posseeix en aquest moment dins
de la mateixa especialitat (automobilisme, karting, oficials,...) haurà d’abonar, segons el cost de la nova llicència,
si l’import és:
a) SUPERIOR a l’anterior: Diferència d’entre ambdues
b) IGUAL a l’anterior: 15€
c) INFERIOR a l’anterior: 15€
2. El duplicat d’una llicència serà expedida a les persones que l’hagin perdut tenint la mateixa validesa que la
llicència emesa en el seu dia.
El cost del duplicat serà de 70€. En el cas de que la llicència hagi estat sostreta, haurà d’adjuntar denuncia
efectuada i s’expedirà sense cap cost.
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IV. REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA AUTONÒMICA
1. El sol·licitant de les llicències haurà de fer la sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes establert per la FCA.
2. La sol·licitud de la mateixa haurà de realitzar-se amb una antelació de 15 dies abans de la primera competició
on vulguin participar.
3. Les sol·licituds que no tinguin totes les dades personals, documents i/o requisits que s’exigeixen per a la seva
tramitació no podran ser expedides fins que no es rectifiquin i/o aportin aquestes.
4. En el cas de les llicències d’esportistes (Pilots/Copilots) l’examen mèdic d’aptitud serà obligatori i haurà d’estar
complimentat en l’imprès oficial establert per la FCA. Aquest examen haurà d’anar signat i segellat per un
facultatiu mèdic col·legiat i pel sol·licitant de la llicència, que és qui garantirà la veracitat de les dades.
5. El pagament de l’import establert per a la llicència sol·licitada.
6. Els sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de tenir el permís de la seva ADN de tutela (país
del seu passaport) en compliment de l’Article 9.3.2. en els seus apartats a) i b) de CDI. Aquest permís hauran de
sol·licitar-lo mitjançant la RFEDA. Per a l’obtenció d’aquest permís el sol·licitant haurà d’aportar la següent
documentació:
a) Certificat de Residència a Espanya.
b) Certificat d’escolaritat vigent a Espanya per als menors de 18 anys.
c) Imprès Hacun
d) Pagament de la taxa establerta.
7. Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna o del tutor per escrit i amb signatura legalitzada
davant de notari o amb reconeixement de signatura bancària. S’haurà d’aportar també fotocòpia del DNI de la
persona que autoritza al menor.
V. PSEUDÒNIMS
S’autoritzen les llicències amb pseudònims, segons criteri de la FCA, entitat emissora de la llicència, i sempre que
es compleixin els següents requisits:
1. Que el pseudònim no figuri ja en el registre corresponent al any en curs o en l’any anterior a nom d’una persona
física diferent.
2. El cost de la llicència amb pseudònim serà l’establert per la FCA.
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