
 

 

LLICÈNCIA FEDERATIVA I ASSEGURANÇA 

FEEC 2020 

 

Cal tenir present que la validesa de la llicència de 2019 expira el 31 de desembre.  

La llicència del 2020 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit abans.  

Cal que comuniqueu a Secretaria qualsevol variació de les vostres dades personals: domicili, 

telèfon, correu electrònic. És important de cara a l’assegurança i la revista Vèrtex. 

 

NOVETATS 2020 

 

Pòlissa de Responsabilitat Civil 

• S’augmenta el límit assegurat per sinistre d’1.000.000 € a 1.500.000 € 

• S’augmenta l’àmbit de cobertura territorial a tot el món excepte USA/Canadà. 

Actualment tenim àmbit Unió Europea i Andorra. Aquesta millora és molt important 

pels federats que practiquen esport en països per als quals fins ara no teníem 

cobertura 

• Inclosa per a membres ECAM sempre que estiguin realitzant cursos de la FEEC 

 

Pòlissa d’accidents 

 

Inclusió de: 

• la marxa aquàtica a totes les modalitats 

• l’slackline a la modalitat C, fins a 50 centímetres d’altura i amb una cinta d’un mínim 

de 25 centímetres d’ample 

• l’espeleologia en mines, sempre que per progressar s’utilitzi el mateix material que 

s’utilitza per progressar en grutes 

• l’esquí fora de pistes o freeride 

• la marxa nòrdica en casc urbà 

• la modalitat de Curses Trail Júnior per a menors dins la modalitat C sub-14 i sub-17 

 

Eliminació de la limitació de 90 dies per l’assistència a cursos oficials de monitor, professor 

o entrenador en esports FEEC a l’estranger 

 

Ampliació de l’àmbit territorial de cobertura per senderisme al Pirineu francès i en zones 

d’influència a la modalitat C 



Inclusió de cobertura expressa a accidents per causa d’electrocució 

Creació d’una cobertura exclusiva per a federats professionals autònoms: 

• Cobertura d’un capital diari de 16 €, amb franquícia de 7 dies i un màxim d’un any 

• Prima anual de 65 € 

• Cobertura en cas d’incapacitat temporal del federat derivada d’un accident cobert per 

la pòlissa d’accidents de la FEEC 

 

ASSEGURANCES SUB-18 (17 anys) i MAJORS 

Les assegurances de les categories Sub-18 i Majors estan contractades directament des 

de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número 

de pòlissa: 2512700132-6. 

Categoria Sub-18: federats de 17 anys amb les modalitats: A, B, C i D 

Categoria Majors: dels 18 en endavant amb les modalitats: A, B, C, D i E 

 

ASSEGURANCES MENORS DE 16 ANYS (inclosos) 

Les assegurances de les categories Sub-14 i Sub-17 estan contractades directament 

des de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb 

número de pòlissa: 2512700133-4 

Categoria Sub-14: federats fins als 13 anys amb les modalitats: C i D - menors 

Categoria Sub-17: federats de 14 a 16 anys amb les modalitats: C i D - menors 

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Totes les llicències tenen inclosa una assegurança de responsabilitat civil contractada 

directament des de la FEEC amb CASER SA, amb número de pòlissa: 1154492. 

 

Aspectes destacables 

 

• Número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. Es manté el número de 

l’estranger, 00 34 934 957 662. Atenció telefònica en català 

 

• Modalitat MUNTANYA PLUS 

o Es triplica el capital de mort per accident i mort no accidental durant la pràctica 

esportiva 

o Sobre el capital de mort, s’anticipa la liquiditat ràpida de fins a 5.000 € per despeses 

justificades de sepeli 

 

• Es manté la tarifa familiar per les llicències federatives dels menors amb caràcter anual. 



S’aplica un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18 anys que 

es federi, fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor de 18 anys que es 

federi, s’aplica un 35% de descompte en les seves quotes de l’assegurança 

 

• Es cobreixen els accidents en viatges a l’estranger que es produeixin durant els 90 dies 

consecutius des del moment en què se surti d’Espanya 

 

• El còmput de set dies de comunicació es comptarà a partir de la data en què es pugui 

comunicar el sinistre de l’accidentat, no des de la data de l’accident 

 

• Es cobreixen els accidents ocorreguts en una població quan els senders la creuen i 

l’accident es produeix en el tram urbà del sender o quan una prova transcorre 

parcialment per una població 

 

• Número especial per a la comunicació d’accidents per a les persones amb deficiències 

auditives 

 

• Bústia de queixes i incidències al correu electrònic incidencies.federat@feec.cat 

 

• Extensió telefònica amb línia directa amb la companyia en horari d’oficines 

 

• Recepció d’un missatge SMS al mòbil de l’accidentat amb el seu número d’expedient 

 

• Realització d’enquestes de satisfacció per part de la companyia als usuaris per a la 

prestació dels serveis 

 

• Servei de Defensor del Federat 

 

• Inclusió de comunicats d’accident als centres mèdics 

 

• Inclusió de nous hospitals de muntanya dins el quadre de centres concertats 

 

• Inclusió de centres sanitaris concertats propis de la companyia asseguradora 

 

 

 



INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ (no han variat):  

Heu d’enviar un Whatsapp al grup del GECT o un correu electrònic a Secretaria (info@gect.cat) i 

fer una transferència al nostre compte corrent a TRIODOS BANK (aquest banc no té oficines): 

 

ES55 1491 0001 28 2025256922 

 

Transferiu l’import de la modalitat de llicència escollida, indicant el nom de qui fa l’ ingrés.  

 

IMPORTANT: qualsevol ingrés al compte sense identificar por ser motiu de sanció en aplicació de 

la normativa de blanqueig de diners i prevenció del terrorisme. 

 

Recordeu afegir sempre la quota anual de soci/sòcia que es manté en 25 euros adult, 10 euros 

infantil/juvenil (menors de 18 anys).  

 

Per tramitar les llicències NOVES de menors de 17 anys ÉS IMPRESCINDIBLE el codi de la 

targeta sanitària. 

 

Com sempre, no dubteu en preguntar qualsevol dubte. 


