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RESPONSABILITATS DE LA JUNTA, ASSEGURANCES I FEDERATIVES 

RESPONSABILITAT CIVIL (DANYS A TERCERS) 

 

 

L’obligació de l’assegurança de RC afecta a qualsevol activitat esportiva organitzada 

per qualsevol persona física o jurídica, sigui qual sigui el nom que li donem. 

La quota anual de la Federació serveix, entre d’altres coses, per tenir aquesta pòlissa 

de Responsabilitat Civil a la qual surt específicament el nom i NIF de cada Club i que 

cobreix als membres federats de la Junta Directiva de cada Club. 

Els Clubs comuniquen el seu calendari d’activitats esportives i l’autorització de la 

Federació suposa comptar amb l’assegurança de Responsabilitat Civil. 
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COBERTURA INDIVIDUAL DE RISCOS (ACCIDENTS, PÈRDUES I DEFUNCIONS) 

 

 

La Llicència esportiva és la llicència federativa i compleix els requisits següents: 

 

Les cobertures de la llicència federativa (punt 2) són les necessàries ja que aquesta 

pòlissa ens la gestiona la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) junt 

amb altres 69 federacions catalanes. No ens podem arriscar i fer-nos responsables si 

les assegurances de botigues compleixen o no els requisits. 
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La Junta del Club, com a entitat organitzadora (punt 3) és responsable d’exigir la 

llicència federativa a tots els participants. Eximir a un participant de tenir la seva 

llicència suposa que la Junta carregui amb totes les responsabilitats en cas d’accident. 

Al cas de concurs Oberts u Opens on poden participar esportistes d’altres Comunitats, 

és d’aplicació el punt 4 i per tant és vàlida la llicència federativa de pesca de les altres 

Comunitats, és el cas també dels campionats d’Espanya. 

Hi ha llicències federatives temporals a preu reduït i anuals de varies categories per 

tal de facilitar i graduar el compliment d’aquestes obligacions legals. Totes es tramiten 

directament a la fitxa de cada Club del programa de federatives. 

 

LLICENCIA DE PESCA DE LA GENERALITAT I ASSEGURANÇA 

 

 

 

 

La llicencia de pesca de la Generalitat per tal que sigui vàlida a la pesca marítima ha 

de comptar amb una assegurança que al nostre cas és la llicencia federativa. 

El secretari de la FCPEC 
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