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Us informem que el dissabte 1 de desembre s’inicia la nova temporada de llicències per al 
2019. A continuació destaquem alguns aspectes del nou pla de llicències i assegurances per 
a la nova temporada. 
 
• Les claus d’accés a l’àrea de gestió del programa informàtic són les mateixes. Podeu 

consultar-les a la secretaria de la FEEC. Cada entitat disposa d’una paraula de pas 
d’accés al programa de llicències que és intransferible a persones alienes a l’entitat. 
 

• Atenent al deure de secret de les dades de caràcter personal que determina el 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), es pot demanar a la FEEC un canvi 
d’aquesta paraula de pas si enteneu que ha pogut ser copiada o transferida il·legalment. 

 
• Les entitats que no s’atenguin a la normativa vigent de protecció de dades regulada pel 

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), no els 
serà possible tramitar les llicències del 2019 fins que regularitzin la situació. 
 

• La validesa de la llicència de 2018 expira el 31 de desembre de 2018. 
 
• Per tal de permetre actualitzar el sistema informàtic, el 29 de novembre serà l’últim dia 

per poder tramitar llicències per al 2018. 
 
• La llicència del 2019 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit abans. 
 
• En introduir nous socis és obligatori indicar el DNI o NIF. No és vàlid el número de 

passaport, número de residència o altres números. 
 
• A l’apartat corresponent al domicili del federat, no es recomana posar apartats postals o 

polígons industrials, a efectes de possibles comunicacions i trasllats en cas d’accident. 
 
• En l’ingrés s’ha de fer constar el número d’albarà i nom de l’entitat. No cal enviar còpia 

de l’ingrés de les comandes de les llicències (ni per fax, ni valisa, ni correu postal ni 
electrònic), ja que la comprovació del pagament es realitza internament de manera 
automàtica. 

 
• Al web trobareu un tutorial sobre el procediment de tramitació de la llicència federativa. 

Aquest és l’únic sistema vàlid per a la seva tramitació. 
 
• Recordeu que aquelles entitats que ho vulguin, poden imprimir-se les llicències a la 

pròpia seu de l’entitat, tal com ja es va comunicar a la circular 53/2018. 
 
 
 

Circular núm.   55/2018 

Pla de llicències i assegurances de la FEEC per al 2019 
 

https://www.feec.cat/wp-content/uploads/2018/11/Tutorial-per-a-la-tramitacio-de-la-llicencia-federativa-2019.pdf


 

 www.feec.cat Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 
 
 
Novetats per al 2019 
 
 
• Pel que fa a la Responsabilitat Civil, s’augmenta el límit per sinistre a 1.000.000 € 

• S’incorporen noves activitats cobertes per l’assegurança: 

o Marxa aquàtica en les modalitats A, B, C, D i E  
o Pont tibetà en les modalitats C, D i E  
o Esquí de rodes (skiroller) en les modalitats D i E  
o Estel de neu (snowkite) en les modalitats D i E 

 
• 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 
 

• S’incrementa un 25% el capital de trencament de dents i odontologia (de 240 a 300 €) 
 
• 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 

 
 
 

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. 
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• Nova proposta de 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 despe-
ses justificades de sepeli 

 
 
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 

• 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 

• Es mantenen les condicions de primes i capitals augmentades considerablement fa dos 
anys 

• 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 

 
 
Incentius econòmics per a les entitats 
 
Per a l’any 2019, l’incentiu econòmic per a les entitats serà de 1,55 euros per cada llicència 
tramitada de la categoria major. Les entitats que imprimeixin les llicències a la seva seu 
tindran un incentiu superior de 2,50 euros. Les quantitats corresponents al ràpel de llicència 
de l’any 2018 es liquidaran a partir de l’1 de maig de 2019, sempre que l’entitat estigui al 
corrent de pagament amb la FEEC. 



 

 www.feec.cat Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

Llei de protecció de dades 
 
El procediment d’obtenció de les llicències federatives ha de complir escrupolosament tant 
amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) com amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), podent-hi accedir únicament i exclusivament les 
persones autoritzades i que prèviament hagin signat el corresponent Contracte de 
Confidencialitat. 
 
Si es realitzen les gestions en ordinadors aliens a l’entitat, tingueu especial cura que la 
paraula de pas no sigui copiada o gravada il·legalment. En cas d’una denúncia per una mala 
gestió, les sancions poden arribar al 2% del volum de facturació o a 10M € i al 4% del volum 
de facturació o a 20M €. 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable del tractament: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 

Finalitat del tractament: Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents 
finalitats: 

• Tramitació de les llicències federatives tant dels clubs esportius com dels esportistes 
• Organització de competicions esportives per clubs i esportistes federats 
• Gestió administrativa de proveïdors, personal i voluntaris 
• Gestió d’activitats formatives 
• Informació i promoció de l’esport 
• Gestió i comunicació de les consultes a la web 
• Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i béns 

 
Legitimació:  
• Execució d’un contracte 
• Consentiment de l’interessat 

 
Destinataris: Les dades se cediran a tercers, en cas de ser necessari a bancs i caixes, 
administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferents suports a la 
FEEC, així com als tercers necessaris amb els quals sigui obligat per llei la comunicació, 
amb la finalitat de complir amb la prestació. 
 
 
 
 
 
 
Xavier Gràcia Valentí 
Secretari General 
 
28 de novembre de 2018 
 
 


