
 

Av. Mediterrània, 40  

PINEDA DE MAR ‐ 08397 (El Maresme)  

Telèfon: 93.769.72.27  
c.e.anemacaminar@gmail.com 

https://centreexcursionistaanemacaminar.wordpress.com/ 

 
Benvolguts  socis  i  amics  del  Centre  Excursionista  Anem  a  Caminar,  s’acaba  l’any  2018  i  us 
passem  la  informació  referent  a  la  quota  de  soci  i  les modalitats  i  quotes  de  les  diferents 
llicències federatives corresponents al 2019.  

 
 
SER SOCI:  
Vol dir tenir dret a participar en  les decisions  i activitats de  l’entitat, disposar del material que 
tenim en comú i tenir veu i vot a l’assemblea.  

 
IMPORTANT: Cal que tots els socis ompliu el formulari d’inscripció:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1OXP3‐
YNLeMkmOuipFz7xBDA00FDAVbR1BVMf5TA7AQw/viewform 
 
*Per  accedir  a  aquest enllaç és millor que el  copieu abans  i  l’obriu  com  a  link des del  vostre 
cercador habitual. 
 
LA QUOTA DE SOCI PER L’ANY 2019 és de 7 €.  
 

La podeu fer efectiva al compte de Caixa Guissona: 

IBAN: ES56 3140 0001 9000 1204 0400 
 
o  a  qualsevol membre  de  la  Junta: Maria‐Josep  Hernàndez,  Fàtima  Turon,  Ramon Masachs, 
Montse Valentí, Joan Palau o David Pavón.  
 
Els menors de 14 anys no paguen quota de soci. 
 
Recordeu: el correu electrònic de l’entitat és:  c.e.anemacaminar@gmail.com 
 
ESTAR FEDERAT:  

 
Vol dir estar cobert per una assegurança d’accident, segons la modalitat que cada un contracti.  
 
Per a tots els que veniu amb assiduïtat a les sortides cal que us federeu (si no teniu intenció de 
fer alta muntanya us recomanem la modalitat A). Si trieu la B, aleshores incloureu la subscripció 
per un  any  a  la  revista VÈRTEX de  la  FEEC.  Si  realitzeu  altres  activitats de major progressió  i 
complexitat  tècnica,  caldrà que  consulteu  la modalitat de  carnet que us  resulta més escaient 
(modalitat  C  o  superior). Amb  aquest  correu  us  hem  adjuntat,  en  arxiu  .pdf,  el  detall  de  les 
cobertures i dels preus de cada modalitat d’assegurança per a l’any 2019. 
 
Pels menors que es federin és imprescindible el número de la targeta CatSalut. Tothom té dret a 
una Targeta Sanitaria Individual, que es pot tramitar als Centres d’Assistència Primària (CAP) fent 
la corresponent sol∙licitud. 



                 

                                                     Quotes per l’any 2019: 

CATEGORIA  FEEC 

SUB‐14 (fins a 13 anys) ‐ C  11,10 € 

SUB‐14 (fins a 13 anys) ‐ D  33,40 € 

SUB‐17 (14 a 16 anys) ‐ C  14,90 € 

SUB‐17 (14 a 16 anys) ‐ D  49,50 € 

SUB‐18 (17 anys) ‐ A  34,70 € 

SUB‐18 (17 anys) ‐ B  47,70 € 

SUB‐18 (17 anys) ‐ C  83,70 € 

SUB‐18 (17 anys) – D  129,20 € 

MAJORS de 18 anys ‐ A  50,40 € 

MAJORS de 18 anys ‐ B  63,40 € 

MAJORS de 18 anys ‐ C  99,40 € 

MAJORS de 18 anys ‐ D  145,80 € 

MAJORS de 18 anys ‐ E  886,40 € 

 
Els  federats tenim descomptes a alguns refugis de muntanya, als albergs de  joventut, a alguns 
càmpings, a botigues d’esport,... En aquest enllaç hi ha la relació de tots els descomptes que ens 
fan pel fet d’estar federat:  
http://www.feec.cat/feec/serveis‐al‐federat/  
 

Us  recomanem  que  realitzeu  els  tràmits  tant  de  renovació  de  les  vostres  dades  com  de  la 

llicència FEEC durant el mes de desembre, quan més aviat millor, per  tal que, en  iniciar  l’any 

2019, ja podeu disposar de l’assegurança pertinent per a les vostres activitats. 
 
CAL  QUE  OMPLIU  EL  FORMULARI  DE  L’ENTITAT  PER  MANTENIR  LA  CONDICIÓ  DE  SOCI  I  
PROCEDIR A LA RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA FEEC 2019.  
 
Procediment i ingrés bancari:  
 
Els  qui  us  vulgueu  federar  el  proper  any  2019,  és  imprescindible  haver  omplert  el  formulari 
d’inscripció amb l’enllaç que apareix a l’inici d’aquest arxiu.  
 

L’ingrés  corresponent  s’ha de  fer al compte de Caixa Guissona: núm.: ES56 3140 0001 9000 
1204 0400 per  l’import de  la modalitat que heu escollit, més  l’import de  la quota de  soci  si 
encara no l’heu pagat (7€), més 5€ si voleu rebre el carnet de la federació per correu postal. És 
molt important que indiqueu el nom i cognoms de la persona a federar i la modalitat.  
 
MOLT  IMPORTANT: OBLIGATORIETAT  D’ASSISTIR  A  LES  ACTIVITATS  DEL  CENTRE  AMB UNA 
ASSEGURANÇA ADEQUADA FETA:  
 
D’acord amb el que es va decidir a  l’assemblea ordinària de  l’any 2016  i, per evitar problemes de 
tipus  legal,  com  ja  s’ha  vingut  aplicant  tant  durant  2017  com  2018,  cal  que  tots  els  assistents 
disposin  d’assegurança  per  participar  a  les  sortides.  En  cas  contrari,  l’entitat  no  assumirà 
responsabilitats pels accidents que pogués patir algun dels assistents. 
 
És possible assistir a una activitat del  centre,  sense disposar de  l’assegurança de  la FEEC  sempre  i 
quan  l’interessat  tingui  contractada  una  assegurança  pròpia  amb  les  cobertures  exigides  per  la 



normativa esportiva vigent  i, de  forma especial, amb el Reial Decret 849/1993 de 4 de  juny   on es 
determinen  les prestacions mínimes de  l’assegurança  esportiva obligatòria,  i de  l'article  152.1 del 
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.  
 
Si  hi  ha  algun  assistent  que  no  disposa  d’assegurança,  ho  haurà  de  posar  en  coneixement  del 
responsable  de  la  sortida  a  l’inici  de  la mateixa.  En  aquell moment  haurà  d’abonar  6  euros  en 
concepte de la tarifa que aplica la FEEC en aquests casos. El pagament s’haurà de fer necessàriament 
llavors  ja que  l’entitat  ha de  fer  l’abonament  a  la  FEEC  el mateix dia  perquè  l’assegurança  tingui 
efecte.  Si  una  persona  sense  disposar  de  cap mena  d’assegurança  vàlida  sap  amb  antelació  que 
assistirà a una sortida, és millor que ho comuniqui a la junta de l’entitat, abans del dia de realització, 
per tal de poder agilitzar els tràmits. 
 
IMPORTANT:  Des  de  la  nostra  entitat  no  es  tramitaran  llicències  de  la  FEDME  degut  a  la  baixa 
demanda existent. 
 
MENORS D’EDAT: Els menors d’edat que vinguin  sense els  seus pares han de portar  l’autorització 
signada, sense detriment que estiguin adequadament assegurats. Aquesta autorització és vàlida per 
a participar a totes les activitats del centre excursionista per l’any 2018. 
 

NOVETATS PRINCIPALS DEL CARNET FEDERATIU PER A L’ANY 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: 
    ‐ Marxa aquàtica en les modalitats A, B, C, D i E 
    ‐ Pont tibetà en les modalitats C, D i E 
    ‐ Esquí de rodes (skiroller) en les modalitats D i E 
    ‐ 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 
 
Nova proposta de modalitat MUNTANYA PLUS 
‐ Es triplica el capital de mort per accident i mort no accidental durant la pràctica esportiva. 
‐ Sobre el capital de mort, s’anticipa la liquiditat ràpida de fins a 5.000 € per despeses 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 
 
Disposeu  de  tots  els  detalls  de  la  cobertura  de  l’assegurança  a  la  web  de  la  FEEC: 

https://www.feec.cat 


