
GUIA PER A L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES AUTONÒMIQUES PER A LA TEMPORADA 2022 
 

1 de 13 
 

A. COMPETIDOR AUTONÒMIC AUTOMOBILISME 
Un competidor autonòmic és tota persona física o jurídica, Escuderia, Club o Empresa comercial que inscriu un o 
varis vehicles en una o vàries competicions. 
 
Cap persona sancionada podrà representar la titularitat d’un altre competidor o estar en possessió de llicència de 
competidor. 
 
VALIDESA: 

- Competicions Internacionals celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin puntuables per a un 
certamen FIA o Sèrie Internacional i quan així ho especifiqui el reglament. 

- Competicions estatals que es desenvolupin fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per 
la RFEDA per a participacions a l’estranger. 

- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius 
corresponents. 

- En totes les competicions celebrades a Catalunya i que comptin amb els permisos esportius 
corresponents. 

 
A.1. COMPETIDOR ESCUDERIA – (EC) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o varies competicions. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Aquesta llicència s’expedirà als clubs esportius inscrits en el corresponent Registre d’Entitats Esportives de 
Catalunya. 
- A cada competidor d’Escuderia li serà expedida una única llicència original de competidor i tantes còpies com 
sol·liciti. Les 5 primeres còpies seran atorgades de forma gratuïta. 
- El titular de la còpia d’Escuderia és la persona que figura en la llicència, excepte si l’Escuderia autoritza mitjançant 
un certificat a un altra persona la utilització de la mateixa. Aquesta certificació haurà de presentar-la, junt amb la 
llicència original, a l’organitzador de la competició. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del document de Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
3. Còpia dels Estatuts 
4. Còpia del CIF 
5. Preu: 600€ 
 
A.2. COMPETIDOR COMERCIAL – (CC) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o varies competicions. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Certificació del titular del CIF autoritzant l’expedició de la llicència. 
2. La persona jurídica haurà de tenir domicili fiscal a l’estat espanyol. 
- A cada competidor Comercial li serà expedida una única llicència original de competidor i tantes còpies com 
sol·liciti. Les 5 primeres còpies seran atorgades de forma gratuïta. 
- El titular de la còpia de Competidor Comercial és la persona que figura en la llicència, excepte si el Competidor 
Comercial autoritza mitjançant un certificat a un altra persona la utilització de la mateixa. Aquesta certificació 
haurà de presentar-la, junt amb la llicència original, a l’organitzador de la competició. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del document de Registre d’Entitats Jurídiques. 
3. Còpia del CIF 
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4. Certificació del titular del CIF autoritzant l’expedició de la llicència 
5. Preu: 1865€ 
 
A.3. CÒPIA DE COMPETIDOR – (CP) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o varies competicions. 
 
REQUISITS I CONDICICIONS 
1. Haurà de tenir autorització del titular de la llicència de COMPETIDOR ESCUDERIA o COMPETIDOR COMERCIAL. 
2. El sol·licitant haurà de tenir una edat mínima de 18 anys. 
 
DOCUMETACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant de la còpia 
3. Certificació del titular de la llicència de COMPETIDOR ESCUDERIA o COMPETIDOR COMERCIAL autoritzant 
l’expedició de la llicència 
4. Preu: 80€ 
 
A.4. COMPETIDOR INDIVIDUAL – (CI) 
Serà vàlida per a tota persona física que vulgui inscriure un únic vehicle en una competició. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. El sol·licitant haurà de tenir una edat mínima de 18 anys. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant 
3. Preu: 160€ 

 
B. PILOT AUTONÒMIC 

Un pilot és tota persona física que condueix un vehicle en una competició qualsevol, proveïda obligatòriament 
d’una llicència de pilot. 
En el transcurs de l’any no s’autoritza el canvi d’una llicència de pilot a un altra de classe inferior. 
 
B.1. PILOT (P) 
 
VALIDESA (PILOT/COPILOT) 
- Competicions Internacionals celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin puntuables per a un certamen FIA 
o Sèrie Internacional i quan així ho especifiqui el reglament. 
- Competicions estatals que es desenvolupem fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 
- En totes les competicions celebrades a Catalunya i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Tenir una edat mínima de 18 anys complerts. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Còpia del permís de conduir 
5. Preu: 350€ 
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B.2. PILOT CIRCUITS (PC) 

 

VALIDESA (PILOT -  NOMÉS CIRCUITS) 

- Competicions Internacionals celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin puntuables per a un certamen FIA 

o Sèrie Internacional i quan així ho especifiqui el reglament. 

- Competicions estatals que es desenvolupem fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per la 

RFEDA per a participacions a l’estranger. 

- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 

- En totes les competicions celebrades a Catalunya i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 

 

REQUISITS I CONDICIONS 

1. Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en l’any de la sol·licitud 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. Sol·licitud de llicència 

2. Examen mèdic d’aptitud 

3. Còpia del DNI 

4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o del tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 350€ 
 
B.3. PILOT RESTRINGIT (PR) 
 
VALIDESA (PILOT/COPILOT)  
Previ compliment de lo establert en els Reglaments esportius de la FCA de les competicions a sota relacionades: 
- Competicions de Ral·lisprints celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol que estiguin dins les mateixes 
condicions esportives que les establertes per la FCA. 
- Competicions d’Autocròs celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol. 
- Competicions d’habilitat celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol (Trial, Eslàlom). 
- Competicions de Regularitat en Ral·lis d’Energia Alternatives celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol. 
- Competicions celebrades a altres comunitats que autoritzin la seva participació amb aquesta llicència sempre 
que estiguin dins les mateixes condicions esportives que les establertes per la FCA. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Tenir una edat mínima de 18 anys. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Còpia del permís de conduir 
5. Preu: 135€ 
 
B.4. PILOT RESTRINGIT CIRCUITS (PRC) 

 

VALIDESA (PILOT – NOMÉS CIRCUITS)  

Previ compliment de lo establert en els Reglaments esportius de la FCA de les competicions a sota relacionades: 

- Competicions d’Autocròs celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol. 

- Competicions d’Eslàlom celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol. 
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- Competicions celebrades a altres comunitats que autoritzin la seva participació amb aquesta llicència sempre 

que estiguin dins les mateixes condicions esportives que les establertes per la FCA. 

 

VALIDESA (COPILOT)  

Previ compliment de lo establert en els Reglaments esportius de la FCA de les competicions a sota relacionades: 

- Competicions d’habilitat celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol (Trial, Eslàlom). 

 

REQUISITS I CONDICIONS 

1. Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en l’any de la sol·licitud 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1. Sol·licitud de llicència 

2. Examen mèdic d’aptitud 

3. Còpia del DNI 

4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o del tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 135€ 

 
B.5. PILOT JUNIOR AUTOCROSS (PJA) 
 
VALIDESA (PILOT) 
-Copa d’Espanya Divisió Júnior Car Cross 2022 
-Copa Catalunya de Júnior Car Cross 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 13 anys complerts durant la temporada 
b) Els 17 anys, si compleixen 18 durant la temporada no es pot tramitar 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o del tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 135€ 

 
C. COPILOT AUTONÒMIC 

Un copilot és tota persona física que participa en una competició formant equip amb el pilot. Aquesta llicència no 
serà vàlida per a participar en qualitat de copilot en competicions internacionals que siguin puntuables per a un 
Certamen FIA o Sèries Internacionals. 
 
C.1. COPILOT – (CO) 
 
VALIDESA (NOMÉS COPILOT) 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte l’indicat en la definició d’aquest tipus de llicència. 
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REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en el moment de la sol·licitud. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 195€ 
 
C.2. COPILOT RESTRINGIT – (COR) 
 
VALIDESA (NOMÉS COPILOT) 
Previ compliment de lo establert en els Reglaments esportius de la FCA de les competicions a sota relacionades: 
- Competicions de Ral·lisprints celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol que estiguin dins les mateixes 
condicions esportives que les establertes per la FCA. 
- Competicions de Regularitat de vehicles clàssics celebrades a Catalunya o l’estat espanyol 
- Competicions de Regularitat en Ral·lis d’Energia Alternatives celebrades a Catalunya o a l’estat espanyol. 
- Competicions celebrades a altres comunitats que autoritzin la seva participació amb aquesta llicència sempre 
que estiguin dins les mateixes condicions esportives que les establertes per la FCA. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en el moment de la sol·licitud. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència  
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 135€ 
 
 

D. CARNETS DE COL·LABORADORS AUTONÒMIC 
Aquests documents no tenen consideració de llicència i per tant no tenen els drets i obligacions inherents a la 
mateixa. 
 
D.1. CARNET SERVEIS PROFESSIONALS – (SP) 
 
Podran optar a aquest carnet de col·laborador, els professionals que realitzin funcions que no requereix un 
coneixement estrictament esportiu (exemple: responsable de premsa, bombers, infermers, etc...) 
 
VALIDESA 
-Competicions que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA per a 
actuacions a l’estranger. 
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que compti amb els permisos esportius corresponents. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
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1.Tenir una edat mínima de 18 anys. 
2.Acreditar la seva condició professional. 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant 
3. Document que acrediti la seva condició professional. 
4. Preu: 85€ 
 
D.2. CARNET ASISTÈNCIA – (AS) 
 
Podran optar a aquest carnet de col·laborador totes aquelles persones que vulguin actuar com 
Assistència/Mecànic/Motxiller i poder acreditar-se en Parcs de Treball, Zones de Boxes, Pits i Forniment de 
combustible. 
 
VALIDESA 
-Competicions que es desenvolupin en el territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA per a 
actuacions a l’estranger. 
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que compti amb els permisos esportius corresponents. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima de 16 anys en el moment de la sol·licitud. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant 
3. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
4. Preu: 120€ 
 
D.3. CARNET FEDERAT – (FD) 
Podran optar a aquest carnet de col·laborador totes aquelles persones aficionades a l’automobilisme. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat de 16 anys en el moment de la sol·licitud. 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant 
3. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
4. Preu: 120€ 
 

 
 

E. PERMISOS DE PARTICIPACIÓ  
Aquests documents no tenen la consideració de llicència i per tant manquen dels drets i obligacions inherents a 
la mateixa. 
Els permisos de participació autonòmics són vàlids per a un únic esdeveniment i sempre que la competició en el 
seu conjunt (inclosos entrenaments oficials) no superi els 3 dies de duració. 
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Els esportistes que presenten un permís de participació (pilot/copilot) d’un sol esdeveniment no puntuaran, ni 
bloquejaran punts per a Campionats, Copes, Trofeus i Challenges d’Espanya i en Catalunya s’haurà de respectar 
el reglamentat al respecte en cada una de les disciplines. 
No existeix límit en quant al nombre de vegades que s’expedeixin aquests permisos a un participant. 
 
E.1. PERMÍS DE PARTICIPACIÓ PILOT – (PPP) 
 
VALIDESA (PILOT/COPILOT) 
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin competicions de caràcter 
internacional i que comptin amb els permisos esportius corresponents.      
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin competicions a Catalunya i que 
comptin amb els permisos esportius corresponents.      
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima de 18 anys complerts. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Còpia del permís de conduir 
5. Preu: 135€ 
 
E.2. PERMÍS DE PARTICIPACIÓ COPILOT – (PPC) 
 
VALIDESA (NOMÉS COPILOT) 
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin competicions de caràcter 
internacional i que comptin amb els permisos esportius corresponents.    
-En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin competicions a Catalunya i que 
comptin amb els permisos esportius corresponents.      
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en el moment de la sol·licitud. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 95€ 
 

G. COMPETIDOR AUTONÒMIC KÀRTING 
Un competidor autonòmic és tota persona física o jurídica, Escuderia, Club o Empresa comercial que inscriu un o 
varis vehicles en una o vàries competicions. 
Cap persona sancionada podrà representar la titularitat d’un altra competidor o estar en possessió de llicència de 
competidor. 
 
VALIDESA: 
- Competicions Internacionals celebrades a l’estat espanyol, excepte que siguin puntuables per a un certamen FIA 
o Sèrie Internacional i quan així ho especifiqui el reglament. 
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- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori nacional previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que compti amb els permisos esportius corresponents. 
 
G.1. COMPETIDOR ESCUDERIA KÀRTING – (ECK) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o vàries competicions. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Aquesta llicència s’expedirà als clubs esportius inscrits en el corresponent Registre d’Entitats Esportives de 
Catalunya. 
- A cada competidor d’Escuderia li serà expedida una única llicència original de competidor i tantes còpies com 
sol·liciti. Les 5 primeres còpies seran atorgades de forma gratuïta. 
- El titular de la còpia d’Escuderia és la persona que figura en la llicència, excepte si l’Escuderia autoritza mitjançant 
un certificat a un altra persona la utilització de la mateixa. Aquesta certificació haurà de presentar-la, junt amb la 
llicència original, a l’organitzador de la competició. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del document de Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
3. Còpia dels Estatuts 
4. Còpia del CIF 
5. Preu: 295€ 
 
G.2. COMPETIDOR COMERCIAL KÀRTING – (CCK) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o vàries competicions. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. Certificació del titular del CIF autoritzant l’expedició de la llicència. 
2. La persona jurídica haurà de tenir domicili fiscal a l’estat espanyol. 
- A cada competidor d’Escuderia li serà expedida una única llicència original de competidor i tantes còpies com 
sol·liciti. Les 5 primeres còpies seran atorgades de forma gratuïta. 
- El titular de la còpia de Competidor Comercial és la persona que figura en la llicència, excepte si el Competidor 
Comercial autoritza mitjançant un certificat a un altra persona la utilització de la mateixa. Aquesta certificació 
haurà de presentar-la, junt amb la llicència original, a l’organitzador de la competició. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del CIF 
3. Certificació del titular del CIF autoritzant l’expedició de la llicència 
4. Preu: 790€ 
 
G.3. CÒPIA DE COMPETIDOR KÀRTING – (CPK) 
Serà vàlida per a tota persona jurídica que vulgui inscriure un o varis vehicles en una o varies competicions. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Haurà de tenir autorització del titular de la llicència de COMPETIDOR d’ESCUDERIA de KÀRTING o COMPETIDOR 
COMERCIAL de KÀRTING. 
2. El sol·licitant haurà de tenir una edat mínima de 18 anys. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant de la còpia 
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3. Certificació del titular de la llicència de COMPETIDOR d’ESCUDERIA o COMPETIDOR COMERCIAL autoritzant 
l’expedició de la llicència 
4. Preu: 55€ 
 
 
G.4. COMPETIDOR INDIVIDUAL KÀRTING – (CIK) 
Serà vàlida per a tota persona física que vulgui inscriure un únic vehicle en una competició. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1. El sol·licitant haurà de tenir una edat mínima de 18 anys. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Còpia del DNI del sol·licitant 
3. Preu: 75€ 
 

H. PILOT AUTONÒMIC KÀRTING 
Un pilot de kàrting és tota persona física que condueix un kart en una competició qualsevol, proveïda 
obligatòriament d’una llicència de pilot. 
Durant l’any no s’autoritza el canvi d’una llicència de pilot de kàrting a un altra de classe inferior. 
L’esportista que sol·liciti un canvi de llicència de classe inferior a classe superior haurà de lliurar la llicència de 
classe inferior. 
Tot pilot que tingui una llicència o participi en categories Aleví, Cadet o Júnior i sol·liciti llicències o participi en 
categories superiors (Cadet, Júnior o Sènior, respectivament) no podrà participar després en categories inferiors. 
 
H.1. PILOT ALEVÍ – (AL) 
 
VALIDESA  
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Aleví en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA 
per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 7 anys complerts en el moment de la sol·licitud 
b) Els 10 anys complerts durant la temporada. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 130€ 
 
H.2. PILOT CADET – (CD) 
 
VALIDESA 
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Cadet en: 
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- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori nacional previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 8 anys complerts en el moment de la sol·licitud 
b) Els 13 anys complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 130€ 
 
H.3. PILOT JÚNIOR – (JR) 
 
VALIDESA 
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Júnior en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions estatals que es desenvolupin fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 12 anys complerts durant la temporada 
b) Els 14 anys complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 170€ 
 
H.4. PILOT SÈNIOR – (SR) 
 
VALIDESA 
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Sènior, KZ, KZ2 en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions estatals que es desenvolupin fora del territori espanyol previ compliment de l’establert per la 
RFEDA per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima: 
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a) Els 14 anys o més complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 195€ 
 
H.5. PROMO-KART INFANTIL – (PKart-IN) 
 
VALIDESA 
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en activitats federades recreatives de kàrting celebrades 
a Catalunya i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 7, 8, 9, 10, 11 o 12 anys complerts durant la temporada. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutors 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 50€ 
 
H.6. PROMO-KART JUVENIL – (PKart-JU) 
 
VALIDESA 
Serà vàlida per a participar únicament en qualitat de pilot en activitats federades recreatives de kàrting celebrades 
a Catalunya i que comptin amb els permisos esportius corresponents. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat de: 
a) 12 anys o més complerts durant la temporada. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutors 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 70€ 
  

 
I. PERMISOS DE PARTICIPACIÓ AUTONÒMICS KÀRTING 
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Aquests documents no tenen la consideració de llicència i per tant manquen dels drets i obligacions inherents a 
la mateixa. 
Els permisos de participació de kàrting són vàlids per a un únic esdeveniment i sempre que la competició en el 
seu conjunt (inclosos entrenaments oficials) no superi els 3 dies de duració. 
Els esportistes que presentin un permís de participació karting d’un sol esdeveniment no puntuaran, ni 
bloquejaran punts per a Campionats, Copes, Trofeus i Challenges d’Espanya i en Catalunya s’haurà de respectar 
el reglamentat al respecte en cada una de les disciplines. 
 
No existeix límit en quant al nombre de vegades que s’expedeixin aquests permisos a un participant. 
 
I.1. PERMIS PARTICIPACIÓ KÀRTING ALEVÍ – (PPK) 
 
VALIDESA  
Serà vàlid per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Aleví en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA 
per a participacions a l’estranger.     
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 7 anys complerts en el moment de la sol·licitud 
b) Els 10 anys complerts durant la temporada. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 70€ 
 
I.2. PERMIS PARTICIPACIÓ KÀRTING CADET– (PPK) 
 
VALIDESA  
Serà vàlid per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Cadet en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA 
per a participacions a l’estranger.                                
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 8 anys complerts en el moment de la sol·licitud 
b) Els 13 anys complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
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b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 70€ 
 
 
I.3. PERMIS PARTICIPACIÓ KÀRTING JÚNIOR – (PPK) 
 
VALIDESA  
Serà vàlid per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Júnior en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA 
per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat compresa entre: 
a) Els 12 anys complerts durant la temporada 
b) Els 14 anys complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 70€ 
 
I.4. PERMIS PARTICIPACIÓ KÀRTING SÈNIOR – (PPK) 
 
VALIDESA  
Serà vàlid per a participar únicament en qualitat de pilot en la categoria Sènior, KZ i KZ2 en: 
- En totes les competicions celebrades a l’estat espanyol i que comptin amb els permisos esportius corresponents, 
excepte en proves puntuables per a Campionats o Copes CIK-FIA. 
- Competicions Estatals que es desenvolupin fora del territori estatal previ compliment de l’establert per la RFEDA 
per a participacions a l’estranger. 
 
REQUISITS I CONDICIONS 
1.Tenir una edat mínima: 
b) 14 anys o més complerts durant la temporada 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
1. Sol·licitud de llicència 
2. Examen mèdic d’aptitud 
3. Còpia del DNI del sol·licitant 
4. Per a menors d’edat: 
a) Autorització de pares o tutor 
b) Còpia del DNI de la persona que autoritza al menor 
5. Preu: 70€ 


