REGLAMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES
AUTONÒMIQUES DE OFICIALS PER A LA 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 de una llicència esportiva autonòmica, expedida per les
federacions esportives d’àmbit autonòmic que estiguin integrades en la corresponent federació estatal,
produint efectes d’àmbit estatal i autonòmic.
2. Per a actuar en competicions esportives oficials de caràcter estatal, 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'exigeixin en cada pas en aquesta participació per la RFEDA.
3. La llicència d’oficial o carnet de voluntari deixarà de tenir validesa si el titular de la mateixa actua en una
competició prohibida que no compti amb els corresponents permisos d’organització o no compleixi els requisits
de validesa establerts en el present document.
4. En els casos anteriorment citats, l’assegurança de la llicència no tindrà validesa i la esmentada participació
serà posada en coneixement de l’Òrgan Disciplinari corresponent als efectes oportuns.
5. La validesa de les llicències caducarà el 31 de desembre de l’any de l’expedició de la llicència.
6. Tots els imports i tipus de llicències que s’indiquen en aquesta guia són orientatius.
II. TIPUS, AMPLIACIÓ I DUPLICAT DE LLICÈNCIES I CARNETS
1.TIPUS:
S’estableixen per a la temporada 2022 els següents tipus i graus de llicències d’oficial autonòmic:
GRAUS

“P”

“C”

“B”

“A”

CD
DC
DPB
SC
JOB
JOC
JDA
JOM
OB
OC
OD
OM

SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

TIPUS
COMISSARI ESPORTIU
DIRECTOR DE CARRERA
DIRECTOR DE PROVA
SECRETARI DE PROVA
CAP DE CRONOMETRATGE
CAP TECNIC
CAP D’AREA
CAP MÈDIC
CRONOMETRADOR
COMISARI TÈCNIC
COMISARI DE RUTA
OFICIAL MÈDIC
*“P”.En pràctiques
*“C”.Grau “C”
a)El sol·licitant de més d’un tipus de llicència autonòmica d’oficial únicament abonarà la llicència d’import més
gran.
2. AMPLIACIÓ:
Si durant la temporada es sol·licita una ampliació de tipus de llicència autonòmica d’oficial s’abonaran els
següent tipus de cost:
a) D’import superior a l’anterior:
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Diferència en ambdues.
b) D’import igual o inferior a l’anterior:
15€
III. DUPLICAT
El duplicat d’una llicència serà expedit a les persones que l’hagin extraviat. El duplicat expedit tindrà 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 còpia de la
denuncia efectuada i s’expedirà sense cost.

IV. REQUISITS IMPRESCINDIBLES PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA AUTONÒMICA
1. El sol·licitant de les llicències haurà de fer la sol·licitud mitjançant el sistema establert per la federació
autonòmica.
2. La sol·licitud de les llicències caldrà fer-se almenys 15 dies abans de la prova on es vulgui participar.
3. les sol·licituds que no tinguin totes les dades, documents i/o requisits que s’exigeixen per a la seva tramitació
no podran ser expedides fins que no es rectifiquin i/o aportin tot el que falti.
4. El pagament de l’import establert per a la llicència sol·licitada.
5. Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna o del tutor per escrit i amb signatura legalitzada
davant notari o reconeixement de signatura bancària. S’haurà d’aportar també fotocòpia del DNI de la persona
que autoritza al menor.
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OFICIALS AUTONÒMICS CD-CD-DPB-SC
L’edat mínima per a sol·licitar els tipus de llicències aquí descrits (CD, DC, DPB i SC) serà de 18 anys.
Si no ha renovat les llicències en les 2 últimes temporades haurà de realitzar i superar el corresponent examen
d’aptitud.

A. COMISSARI ESPORTIU – (CD)
COMISSARI ESPORTIU
(CD)
REQUISITS
1. El sol·licitant haurà d’haver estat en possessió d’una llicència d’oficial en els 2 anys anteriors.
2. Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA GRAU “P”
- Aquesta llicència amb Grau P serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS PER INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Comissari Esportiu en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 140€

B. DIRECTOR DE CURSA – (DC)
DIRECTOR DE CURSA
(DC)
REQUISITS
1. El sol·licitant haurà d’haver estat en possessió d’una llicència d’oficial en els 2 anys anteriors.
2. Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA GRAU “P”
- Aquesta llicència amb Grau P serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Director de Cursa en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 140€
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C. DIRECTOR DE PROVA – (DPB)
DIRECTOR DE PROVA
(DPB)
REQUISITS
- Acreditar 2 actuacions amb llicència Director de Cursa autonòmica en el grau màxim en els 2 anys anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
REQUISITS PER INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb llicència Director de Prova en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 140€

D. SECRETARI DE PROVA – (SC)
SECRETARI DE PROVA
(SC)
REQUISITS
1. El sol·licitant haurà d’haver estat en possessió d’una llicència d’oficial en els 2 anys anteriors.
2. Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA GRAU “P”
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Secretari de Prova en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 140€
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OFICIALS AUTONÒMICS JOB-JOC-JDA-JOM
L’edat mínima per a sol·licitar els tipus de llicències aquí descrites (JOB, JOC, JDA i JOM) serà de 18 anys

E. CAP DE CRONOMETRATGE – (JOB)
CAP DE CRONOMETRATGE
(JOB)
REQUISITS
- Acreditar 2 actuacions amb llicència de Cronometrador del Grau que sigui en l’any anterior. El primer any en
tramitar-se serà amb Grau “C”.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Cap de Cronometratge en el grau inferior al que es vol optar en els 2
anys anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 125€

F. CAP TÈCNIC – (JOC)
CAP TÈCNIC
(JOC)
REQUISITS
- Acreditar 2 actuacions amb llicència de Comissari Tècnic del Grau que sigui en l’any anterior. El primer any en
tramitar-se serà amb Grau “C”.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Cap Tècnic en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 125€
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G. CAP D’ÀREA – (JDA)
CAP D’ÀREA
(JDA)
REQUISITS
- Acreditar 2 actuacions amb llicència de Comissari de Ruta del Grau que sigui en l’any anterior. El primer any en
tramitar-se serà amb Grau “C”.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Cap d’Àrea en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 125€

H. CAP MÈDIC – (JOM)
CAP MÈDIC GRAU
(JOM)
REQUISITS
- Acreditar 1 actuació amb llicència d’Oficial Mèdic del Grau que sigui en l’any anterior. El primer any en
tramitar-se serà amb Grau “C”.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
REQUISITS INCREMENTAR EL GRAU (B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Cap Mèdi en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Preu: 125€

6 de 9

REGLAMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES
AUTONÒMIQUES DE OFICIALS PER A LA TEMPORADA 2022

OFICIALS AUTONÒMICS OB-OC-OD
L’edat mínima per a sol·licitar les llicències OB, OC I OD serà de 16 anys.

I. OFICIAL CRONOMETRADOR – (OB)
OFICIAL CRONOMETRADOR
(OB)
REQUISITS
- Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS PER INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència d’Oficial Cronometrador en el grau inferior al que es vol optar en els 2
anys anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Menors d’edat:
a) Autorització paterna o tutor.
b) Haurà d’aportar còpia del DNI de la persona que autoritza al menor.
4. Preu: 125€

J. COMISSÀRI TÈCNIC – (OC)
COMISSARI TÈCNIC
(OC)
REQUISITS
- Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS PER INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Comissari Tècnic en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència amb graus C, B i A serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a
Espanya sota la supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
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3. Menors d’edat:
a) Autorització paterna o tutor.
b) Haurà d’aportar còpia del DNI de la persona que autoritza al menor.
4. Preu: 125€

K. COMISSARI DE RUTA – (OD)
COMISSARI DE RUTA
(OD)
REQUISITS
- Realitzar el curs de formació i haver superat l’examen d’aptitud corresponent. La primera vegada que es
sol·liciti aquest tipus de llicència s’expedirà amb grau “P”
VALIDESA
- Aquesta llicència serà vàlida per a actuar únicament en proves autonòmiques.
REQUISITS PER INCREMENTAR EL GRAU (C-B-A)
- Acreditar 2 actuacions amb la llicència de Comissari de Ruta en el grau inferior al que es vol optar en els 2 anys
anteriors.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota la
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Menors d’edat:
a) Autorització paterna o tutor.
b) Haurà d’aportar còpia del DNI de la persona que autoritza al menor.
4. Preu: 85€

L. OFICIAL MÈDIC – (OM)
OFICIAL MÈDIC
(OM)
REQUISITS
- Ser llicenciat en medicina i cirurgia.
- Tenir el reconeixement de la Comissió d’Oficials de la Federació Autonòmica.
VALIDESA
Aquesta llicència serà vàlida per a actuar en proves Autonòmiques i en Nacionals celebrades a Espanya sota la
supervisió de la RFEDA.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3.Còpia del carnet de col·legiat en vigor.
3. Preu: 85€
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CARNETS AUTONÒMICS D’OFICIALS
Aquests documents no tenen la consideració de llicència i per tant manquen dels drets i obligacions
inherents a la mateixa.
L’edat mínima per sol·licitar aquest carnet és de 16 anys.
CARNET DE VOLUNTARI – (V)
REQUISITS
- Aquest carnet expedit per una Federació Autonòmica serà únicament vàlida per a col·laborar en funcions de
caràcter administratiu i/o d’organització en competicions d’Automobilisme i/o karting de nivell auxiliar o
complementari a les que realitzen els oficials de la prova.
- Els organitzadors de les competicions en les que actuen Voluntaris hauran de remetre una llista d’aquests amb
anterioritat a la celebració de la competició.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de llicència
2. Còpia del DNI
3. Menors d’edat:
a) Autorització paterna o tutor.
b) Haurà d’aportar còpia del DNI de la persona que autoritza al menor.
4. Preu: 85€
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