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• Menor Terra: Menors de 18 anys i només vàlid per la llicència de Terra (si en el transcurs de l’any compleix la 
majoria d’edat ja és considera la llicència de Terra normal).   

• Terra: Aeromodelisme, drons, carros a vela, estels i kitebuggy.  

• Aire 1: Paracaigudisme, paramotor, parapent, ala delta.  

• Aire 2: Aerostació, ultralleuger, vol a motor, vol a vela. 

• Aire 3: Túnel del vent. 

• Mensual: Només tenen cobertura a territori nacional.  

• Trimestral: Només tenen cobertura a territori nacional. 

• Tàndem esportiva: (S’ha de tenir títol biplaça federatiu o TD1) 

• Tàndem professional: (S’ha de tenir títol biplaça federatiu o TD1) 

 

 

La contractació d’aquest complements es podran demanar juntament amb la llicència federativa o posteriorment, un 
cop es desitgi disposar d'aquests complements. 

• RFAE: Extensió llicència nacional.  
Prèviament s’ha de tenir la llicència autonòmica corresponent (taula anterior).  
Serà necessària quan haguem de participar en competicions nacionals (calendari RFAE). 
Calendari RFAE: https://www.rfae.es/index.php/calendario-deportivo 
 

• FAI: Extensió llicència internacional.  
Prèviament s’ha de tenir la llicència autonòmica corresponent (taula anterior) + habilitació nacional (RFAE).  
Serà necessària quan haguem de participar en competicions internacionals (Calendari FAI). 
Calendari FAI: https://www.fai.org/events?upcoming=1&f%5B0%5D=fai_event_year%3A2021&display=list 
 

• Extensió FAC. Ampliació de trasllats amb ambulància o taxi,  que no estan coberts per la pròpia companyia. 
Cobertura fins a dos trasllats, en territori nacional i despesa màxima de 1000€ en trasllats per federat.  
Exemple: hospital - domicili (retorn a domicili), domicili - hospital- domicili (trasllat rehabilitació). 
 
[En cas de necessitar aquest trasllat no cobert per la companyia, s’ha de contactar prèviament amb la federació 
per e-mail (info@federacioaeria.cat) o per tel. 934575328 / 615431261. En qualsevol cas, des de la Federació fem 
seguiment de tots els accidents des del primer moment, per tant, si teniu contractat aquest servei i el necessiteu, 
la federació coordinarà el servei de trasllat]. 

MODLITAT ACCIDENTS RC QUOTA FAC TOTAL QUOTA RFAE FAI EXTENSIÓ FAC 

SIMPATITZANT  28 € 28 €  

VOLUNTARIAT 15 € 10 € 25 € 

TERRA MENOR 4 € 3 € 14 € 21 € + 15 €  
 

+ 35€ 

 
 
 
 

+ 10 € 

TERRA 8 € 5 €  
 
 

 
28 € 

41 €  
+ 30 € AIRE 1 128 €  

 

 
10 € 

166 € 

AIRE 2 110 € 148 € 

AIRE 3 60 € 98 € 

MENSUAL 50 € 88 €  

TRIMESTRAL 60 € 98 € 

SEMESTRAL 70 € 108 € 

TANDEM 150 € 30 € 208 € + 30 € + 35€ 

TANDEM PROF. 350 € 40 € 418 €  

MODALITATS LLICÈNCIES  

COMPLEMENTS LLICÈNCIA FEDERATIVA  

PREUS LLICÈNCIES FEDERATIVES 2023  
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