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Carnets federatius 2017

AssegurAnçA sub-14 i sub-17

Companyia asseguradora d’accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700133-4.
Companyia asseguradora de responsabilitat civil: CASER, SA, amb número de pòlissa: 1154492.

PLA DE cArnEts fEDErAtius i  
AssEGurAncEs DE LA fEEc - 2017

Sub-14 (fins els 13 anys) Sub-17 (de 14 a 16 anys)
C D C D

CO
be

rT
ur

es

Responsabilitat Civil Límit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €

Despeses  
mèdiques

Centres concertats Il·limitades fins la capacitat màxima de la pòlissa

Centres no concertats a Espanya 2.000 € només assistència d’urgència les primeres 24 h.

Centres a l’estranger 12.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €

Mort per accident 6.015,00 €

Mort no accident 
durant la pràctica esportiva 3.000,00 €

Invalidesa 12.025,00 €

Despeses de rescat i recerca 9.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 €

Competicions pròpies de la FEEC
(segons Llei de l’Esport i Decret  849/1993) Catalanes i Internacionals

 ACTiViTATs COberTes Per L’AssegurAnçA

Excursionisme / Senderisme 
Campaments / Marxes / Alpinisme / Alta 
muntanya / Escalada / Canicròs / Descens 
d’engorjats / Campaments d’Iglús / 
Bicicleta de muntanya / Curses per 
muntanya / Espeleologia / Raquetes de 
Neu / Duatló de muntanya / Vies ferrades 
/ Psicobloc / Marxa Nòrdica / Joëlette

Les de la C Sub-14 més:
Esquí de muntanya / Esquí alpí 
(pista) / Esquí de fons / Esquí nòrdic 
/ Telemarc / Trineu de gossos / Raids 
de muntanya / Surf de neu / Surf de 
muntanya

Excursionisme / Senderisme 
Campaments / Marxes / Alpinisme / Alta 
muntanya / Escalada / Canicròs / Descens 
d’engorjats / Campaments d’Iglús / 
Bicicleta de muntanya / Curses per 
muntanya / Espeleologia / Raquetes de 
Neu / Duatló de muntanya / Vies ferrades 
/ Psicobloc / Marxa  Nòrdica / Joëlette

Les de la C Sub-17 més:
Esquí de muntanya / Esquí alpí 
(pista) / Esquí de fons / Esquí 
nòrdic / Telemarc / Trineu de 
gossos / Raids de muntanya
Surf de neu / Surf de muntanya

 ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l’ASSEGURANÇA
Espanya, Pirineus francesos

Andorra i Portugal.
Tot el món excepte zones polars i 

muntanyes de més de 7.000 m.
Espanya, Pirineus francesos

Andorra i Portugal.
Tot el món excepte zones polars i 

muntanyes de més de 7.000 m.

 PUBLICACIONS: revista Vèrtex NO NO NO SÍ

 Preus AnuALs FeeC 10,70 € 32,30 € 14,50 € 48,00 €

 Preus AnuALs AMb HAbiLiTACiÓ FeDMe 11,90 € 33,50 € 20,10 € 53,60 €

26/11/2016

PLA DE cArnEts fEDErAtius i  
AssEGurAncEs DE LA fEEc - 2017

Sub-18 (17 anys) i Majors (a partir de 18 anys)
A b C D e

CO
be
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es

Responsabilitat Civil Límit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €

Despeses  
mèdiques

Centres concertats Il·limitades fins a la capacitat màxima de la pòlissa

Centres no concertats a Espanya 2.000,00 € 2.000,00 € 6.010,00 € 6.010,00 €

Centres a l’estranger 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Mort per accident 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Mort no accident durant la pràctica esp. 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Repatriació 3.005,06 € 3.005,06 € 3.005,06 € 3.005,06 €

Invalidesa 25.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

Despeses de rescat i repatriació 9.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 € 50.000,00 €

Competicions pròpies de la FEEC
(segons la Llei de l’Esport i Decret 849/1993) Catalanes i internacionals

 ACTiViTATs COberTes Per L’AssegurAnçA Excursionisme (1) / Senderisme (1)
Marxes (1) / Campaments (2) / Marxa 
Nòrdica / Joëlette
(1) excepte en alta muntanya; que es considera 
quan s’utilitzin piolets, grampons, esquís i/o 
raquetes de neu.

(2) excepte campaments d’iglús.

Les de la B més: 
Alpinisme / Alta muntanya / Bicicleta 
de muntanya / Canicròs / Campaments 
d’iglús / Curses per muntanya / Descens 
d’engorjats / Escalada / Espeleologia / 
Raquetes de neu / Duatló per muntanya 
/ Vies ferrades / Psicobloc 

Les de la C més: 
Esquí de muntanya / Esquí alpí (pista) 
/ Esquí de fons / Esquí nòrdic
Telemarc / Trineu de gossos / Raids 
de muntanya / Surf de neu / Surf de 
muntanya

Les de la D més: 
Expedicions a zones polars i a 
muntanyes de més de 7.000 m.Per augmentar les cobertures caldrà fer  

el canvi a una modalitat superior o tramitar la 
corresponent ampliació temporal de l’assegurança a 
través de l’entitat.

ÀMbiT geOgrÀFiC De L’AssegurAnçA Espanya, Pirineus francesos, Andorra 
i Portugal

Espanya, Pirineus francesos, Andorra, 
Portugal i Marroc

Tot el món excepte zones polars i 
muntanyes de més 7.000 m Tot el món

PUBLICACIONS: revista Vèrtex NO SÍ SÍ SÍ SÍ

Preus AnuALs FeeC
Sub-18 (17 anys) 33,50 € 46,00 € 80,50 € 123,50 € NO DISPONIBLE

Majors de 18 anys 48,50 € 61,00 € 95,70 € 139,50 € 845,00 €

Preus AnuALs AMb 
HAbiLiTACiÓ FeDMe

Sub-18 (17 anys)  39,10 € 51,60 € 86,10 € 129,10 € NO DISPONIBLE

Majors de 18 anys 60,30 € 72,80 € 107,50 € 151,30 € 856,80 €

Companyia asseguradora d’accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700132-6.
Companyia asseguradora de responsabilitat civil: CASER, SA, amb número de pòlissa: 1154492.

AssegurAnçA sub-18 i MAjOrs

26/11/2016

PrEus QuOtA fAMiLiAr MEnOrs 18 AnYs  
DE cArnEts i AssEGurAncEs DE LA fEEc - 2017

SUB-14 (fins els 13 anys) SUB-17 (de 14 a 16 anys)

C1F C2F D1F D2F C1F C2F D1F D2F

 PREUS ANUALS FEEC

8,90 € 7,55 € 26,20 € 21,65 € 12,70 € 11,35 € 41,90 € 37,35 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

10,10 € 8,75 € 27,40 € 22,85 € 18,30 € 16,95 € 47,50 € 42,95 €

SUB-18 (17 anys)

A1F A2F b1F b2F C1F C2F D1F D2F

28,30 € 24,40 € 40,80 € 36,90 € 68,20 € 59,00 € 102,30 € 86,40 €

33,90 € 30,00 € 46,40 € 42,50 € 73,80 € 64,60 € 107,90 € 92,00 €

La resta de condicions i cobertures son les mateixes que les respectives modalitats sub-14, sub-17 i sub-18
A1F: Modalitat A amb un fill    //  A2F: Modalitat A amb més d’un fill
B1F: Modalitat B amb un fill   //  B2F: Modalitat B amb més d’un fill
C1F: Modalitat C amb un fill   //   C2F: Modalitat C amb més d’un fill
D1F: Modalitat D amb un fill  //   D2F: Modalitat D amb més d’un fill

PrEus cArnEt fEEc sEnsE AssEGurAnÇA 2017

Modalitat Preu
SUB-14 7,45 €
SUB-14 HABILITADA FEDME 8,65 €  (7,45 + 1,20 €)
SUB-17 11,20 €
SUB-17 HABILITADA FEDME 16,80 € (11,20 + 5,60 €)
SUB-17 AMB VÈRTEX 23,70 €
SUB-17 HABILITADA FEDME AMB VÈRTEX 29,30 € (23,70 + 5,60 €) 
SUB-18 45,10 €
SUB-18 HABILITADA  FEDME 50,70 € (45,10 + 5,60 €)
MAJORS 50,10 €
MAJORS HABILITADA FEDME 61,85 € (50,10 + 11,75 €)

Per poder tramitar aquest tipus de carnet federatiu cal que la persona tingui contractada una 
assegurança amb les cobertures exigides a la normativa esportiva vigent, i de forma especial 
del Real Decreto 849/1993 de 4 de Juny on es determinen les prestacions mínimes de l’asse-
gurança esportiva obligatòria, i de l’article 152.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les enti-
tats esportives de Catalunya. Hi ha un model de certificat a l’àrea privada d’entitats del web. 
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L’assegurança obligatòria d’accidents esportius, 
d’acord amb el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny, 
ha estat contractada per al 2015 amb la companyia 
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reasseguran-
ces, SA.

Extensió de la cobertura. Tots els socis d’entitats 
excursionistes membres de la FEEC, residents a 
l’Estat espanyol sempre que el titular hagi liqui-
dat la corresponent quota anual de l’entitat amb 
la qual ha tramitat el carnet federatiu.

L’Àmbit geogràfic s’especifica en cada modalitat 
de carnet federatiu.

cobertures comunes de les assegurances. Hi 
queden inclosos, durant la pràctica de les disci-
plines esportives especificades en cada modalitat 
de carnet federatiu, i amb les cobertures i capitals 
especificats en cada cas: 

 − Els accidents esdevinguts de la pràctica es-
portiva com a amateur de l’excursionisme i les 
disciplines cobertes.

 − S’entén com a accident qualsevol eventualitat 
aliena a la voluntat de l’assegurat que li ocasio-
na una lesió corporal, sempre que l’origen sigui 
una causa momentània, externa i violenta suc-
ceïda en l’entorn de la muntanya.

 − Les lesions produïdes per factors climatològics: 
caiguda de llamps, insolacions, congelacions.

 − El mal de muntanya.
 − Picades d’insectes, mossegades d’animals.

És altament recomanable que qualsevol accident, 
per poc important que sembli, el notifiqueu al te-
lèfon gratuït 900 120 180 en el termini de 7 dies; 
d’aquesta manera evitareu quedar fora de la co-
bertura de l’assegurança.

Majors de 75 anys. Els majors de 75 anys es podran 
acollir a qualsevol modalitat de la categoria major, 
amb l’única restricció que queda sense efecte la 
garantia d’invalidesa permanent i absoluta per 
accident.

cobertures adaptades al reial Decret 849/1993 
de 4 de juny:

 − Auxili a la mort en la pràctica de l’esport, però 
sense causa directa d’aquesta, per un import 
màxim de 3.000 euros.

 − Despeses originades per l’adquisició de material 
ortopèdic per a la cura d’un accident esportiu 
(no prevenció), per l’import del 70 % del preu de 
venda al públic.

 − Despeses originades en odontoestomatologia 
per lesions a la boca motivades per accident 
esportiu, limitades a 240,40 euros.

 − Tornada avançada.
 − Desplaçament d’un acompanyant juntament 

amb l’assegurat hospitalitzat.
 − Immobilització en hotel.

cobertures de l’assistència a l’estranger:
 − Desplaçament d’un familiar en cas de mort de 

l’assegurat i repatriació d’aquest.
 − Bestreta en cas d’accident, robatori o malaltia 

greu.
 − Bestreta de fiança judicial.
 − Bestreta de despeses de defensa legal.
 − Enviament de medicaments.
 − Intèrpret en cas d’accident o malaltia.
 − Repatriació sanitària de ferits i/o malalts 

(il·limitada). 

responsabilitat civil individual enfront de ter-
cers: límit per sinistre de 600.000 euros amb un 
màxim anual agregat de 10.300.000 euros.

Vigència de l’assegurança. Des de l’1 de gener (o 
des del moment en què es tramita a la FEEC) fins al 
31 de desembre. L’assistència mèdica, farmacèu-
tica i quirúrgica té un límit temporal de 18 mesos 
de cobertura des de la data del sinistre a excepció 
dels casos en què es realitzi cirurgia traumatolò-
gica i s’implanti material d’osteosíntesi que poste-
riorment s’hagi de retirar, així com en els casos de 

lesions de muntanya per congelació en els quals 
el límit màxim de prestació de la pòlissa s’amplia 
de 18 a 24 mesos.

Exclusions generals:
1. En queden expressament exclosos els sinistres 

no comunicats a la companyia d’assegurances 
en un termini màxim de 7 dies, excepte que la 
gravetat del sinistre o la falta de mitjans dispo-
nibles ho justifiquin.

2. En queden exclosos els processos de sobrecàr-
regues musculars o articulars i les tendinitis no 
traumàtiques.

3. En queden expressament exclosos els accidents 
esdevinguts en desplaçaments amb transport 
públic o privat al lloc de la pràctica esportiva. 
Només queden coberts els accidents esdevin-
guts en l’entorn de la muntanya, així com en els 
mitjans de transport necessaris per a la pràc-
tica esportiva (remuntadors, trens cremallera, 
telefèrics, etc.).

4. En queden excloses les operacions de rescat, 
recerca o salvament que s’hagin produït com a 
conseqüència directa o indirecta d’una impru-
dència temerària de l’assegurat, o quan no hi 
hagi hagut accident i la situació no represen-
ti un risc per a la vida o la integritat física de 
l’assegurat.

5. En queden exclosos els accidents que s’esdevin-
guin de l’execució de qualsevol treball professi-
onal, escalada o descens des d’edificis, ponts i 
construccions d’obra o metàl·liques en general, 
excepte en els llocs destinats a entrenaments o 
rocòdroms adequats.

6. Dins la disciplina de bicicleta de muntanya 
(BTT), en queden exclosos els danys materials 
en atropellaments o col·lisions amb vehicles de 
motor. Sí que hi queden inclosos els danys físics 
de les persones.

Característiques generals de l’assegurança

Els canets federatius de la FEEC de les modali-
tats sub-14 i sub-17 serveixen per participar en 
les competicions pròpies de la FEEC i, en l’àmbit 
del lleure, es dividiran en dues modalitats: C i D. 
Permeten que el federat pugui competir en com-
peticions catalanes, estatals (amb l’habilitació de 
la FEDME) o internacionals (amb l’habilitació de la 
FEDME, si s’escau). 

CArACTerísTiques generALs  
De L’AssegurAnçA
Extensió de la cobertura. Tots els socis d’entitats 
excursionistes membres de la FEEC, fins als 16 
anys inclosos, sempre que el titular hagi liquidat 
la corresponent quota anual de l’entitat amb la qual 
ha tramitat el carnet federatiu.
Cobertures adaptades al Reial Decret 849/1993 de 
4 juny. Les prestacions derivades de la garantia de 
despeses sanitàries seran efectuades per profes-
sionals o proveïdors designats per la companyia. 
En cas contrari, l’assegurat es farà càrrec de les 
despeses ocasionades, si bé la companyia abonarà 
íntegrament les despeses que es derivin de l’as-
sistència d’urgència o primers auxilis, durant les 
24 hores següents a l’ocurrència de l’accident, amb 
independència de qui els presti.
Aquestes modalitats del carnet federatiu C i D són 
vàlides per a aquells que vulguin participar en com-
peticions oficials d’àmbit català, estatal i interna-
cional, ja que inclou les condicions establertes en 
el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny per a l’asse-
gurança obligatòria.

CArneT FeDerATiu  
MODALiTAT D’AssegurAnçA C

Modalitat c sub-14 i sub-17
Mort per accident  6.015,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  12.025,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.

Centres a l’estranger  12.000,00 €

recerca i rescat  9.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: Espanya, Andorra, 
Pirineu francès i Portugal.
Activitats cobertes: Excursionisme, Senderisme 
Campaments, Marxes, Alpinisme, Alta muntanya, 
Escalada, Canicròs, Descens d’engorjats, Campa-
ments d’Iglús, Bicicleta de muntanya, Curses per 
muntanya, Espeleologia, Raquetes de Neu, Duatló 
de muntanya, Vies ferrades. Psicobloc, Marxa Nòr-
dica, Joëlette.

CArneT FeDerATiu  
MODALiTAT D’AssegurAnçA D

Modalitat D sub-14 i sub-17
Mort per accident  6.015,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  12.025,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.

Centres a l’estranger  20.000,00 €

recerca i rescat  12.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: tot el món excepte 
activitats per sobre de 7.000 m o en zones polars.
Activitats cobertes: totes les de la modalitat C i a 
més: esquí de muntanya, esquí alpí (pista), esquí 
de fons, esquí nòrdic, telemarc, surf de neu, surf 
de muntanya, trineu de gossos i raids de muntanya.

AssegurAnçA sub-14 i sub-17
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AssegurAnçA sub-18 i MAjOr

CArneTs FeDerATius - MODALiTAT D’AssegurAnçA C

A qUI vA DIRIGIDA: 
A aquells excursionistes, escaladors i alpinistes 
que desenvolupen la seva activitat a Espanya, 
Portugal, Andorra, Pirineus francesos i Marroc 
i que desitgen tenir un carnet federatiu amb una 
cobertura mitjana.

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA: 
Espanya, Portugal, Andorra, Pirineus francesos i 
Marroc.

ACTIvITATS COBERTES: 
Les activitats de les llicències A i B més: Alpinis-
me, Alta muntanya, Escalada, Canicròs, Descens 
d’engorjats, Campaments d’Iglús, Bicicleta de 
muntanya, Curses per muntanya, Espeleologia, 
Raquetes de Neu, Duatló de muntanya, Vies ferra-
des. Psicobloc.

PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: 
marxes, campaments, activitats de joventut, d’es-
calada, d’alpinisme, de descens de barrancs i acti-
vitats docents de l’ECAM (excepte d’esquí).

Participació com a amateur en competicions d’àm-
bit català, Andorra i Pirineu francès, de caminades 
de resistència, curses per muntanya, escalada es-
portiva, marxes tècniques, ral·lis d’alta muntanya 
i raquetes de neu.

qUè NO COBREIx:
No cobreix accidents derivats de la pràctica de l’es-
quí, en qualsevol de les seves modalitats, ni acci-
dents esdevinguts fora de l’àmbit geogràfic indicat.
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan 
s’hagi esgotat el límit de capital assegurat per un 
mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions ge-
nerals (pàg. 2).
Per participar puntualment en activitats d’alguna 
modalitat d’esquí organitzades per les entitats o la 
FEEC, caldrà fer el canvi a una modalitat de carnet 
federatiu amb cobertures més àmplies.

Modalitat c sub-18 i Major
Mort per accident  15.000,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  25.000,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 

Centres a l’estranger  20.000,00 €

recerca i rescat  12.000,00 €

CArneTs FeDerATius - MODALiTAT D’AssegurAnçA D

A qUI vA DIRIGIDA: 
A tots aquells excursionistes, escaladors, alpinis-
tes i esquiadors que desitgin pel seu tipus d’activi-
tat una cobertura òptima i amb un àmbit mundial. 

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA:
Tot el món excepte activitats realitzades per sobre 
de 7.000 m o en zones polars.

ACTIvITATS COBERTES: 
Les activitats dels carnets federatius A, B, C i a més 
esquí de muntanya, esquí alpí (pista), esquí de fons, 
surf de neu, surf de muntanya, telemarc i trineus 
de gossos i raids de muntanya.

PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: 
marxes, campaments, activitats de joventut, d’es-
calada, d’alpinisme, de descens de barrancs, d’es-
quí de muntanya, activitats docents de l’ECAM i 
centres de tecnificació.

Participació com a amateur en competicions d’àm-
bit català i internacional de caminades de resis-
tència, curses per muntanya, escalada esporti-
va, esquí de muntanya, marxes tècniques, raids 
d’esports de muntanya, ral·lis d’alta muntanya i 
raquetes de neu.
És vàlida per participar en competicions oficials 
d’àmbit estatal, ja que inclou les condicions esta-
blertes en el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny.

qUè NO COBREIx:
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan 
s’hagi esgotat el límit de capital assegurat per un 
mateix sinistre.
No cobreix expedicions o activitats en zones polars 
(cercle polar àrtic o antàrtic) ni en muntanyes de 
més de 7.000 m.
No cobreix els casos indicats en les exclusions ge-
nerals (pàg. 2).

Modalitat D sub-18 i Major
Mort per accident  20.000,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  35.000,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  6.010,00 € 

Centres a l’estranger  20.000,00 €

recerca i rescat  18.000,00 €

A qUI vA DIRIGIDA: 
A tots aquells excursionistes habituals o eventu-
als, practicants de senderisme, caminades, mar-
xes i campaments en un àmbit geogràfic restringit 
(baixa i mitja muntanya), que desitgin obtenir un 
carnet federatiu econòmica amb unes cobertures 
bàsiques i gaudir de tots els avantatges federatius 
que comporta.

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA: 
Espanya, Andorra, Pirineus francesos i Portugal.

ACTIvITATS COBERTES: 
Excursionisme, marxes, senderisme, travesses i 
acampades en baixa i mitja muntanya, marxa nòr-
dica, joëlette.

PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: 
marxes, campaments, activitats de joventut i ac-
tivitats docents de l’ECAM d’aquestes modalitats.
Participació com a amateur en competicions d’àm-
bit català, Andorra i Pirineu francès, de marxes tèc-
niques i caminades de resistència.

qUè NO COBREIx:
En queden excloses específicament les activitats 
en alta muntanya, les de raquetes de neu i els cam-
paments d’iglús.
No cobreix accidents esdevinguts com a conse-
qüència de la pràctica d’activitats diferents de les 
especificades.
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan 
s’hagi esgotat el límit de capital assegurat per un 
mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions ge-
nerals (pàg. 2). Per participar puntualment en al-
tres activitats no cobertes organitzades per les en-
titats o la FEEC caldrà fer el canvi a una modalitat 
de carnet federatiu amb cobertures més àmplies.

DIFERèNCIA ENTRE A I B: 
només les categories sub-18 i major de la modalitat 
B tenen dret a rebre la revista Vèrtex a partir de la 
data de la tramitació del carnet federatiu.

Modalitat A i B sub-18 i Major
Mort per accident  15.000,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  25.000,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 

Centres a l’estranger  20.000,00 €

recerca i rescat  9.000,00 €

CArneTs FeDerATius - MODALiTATs D’AssegurAnçA A i b
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AssegurAnçA sub-18 i MAjOr

A qUI vA DIRIGIDA: 
A tots aquells excursionistes, escaladors, alpinis-
tes, esquiadors i expedicionaris que desitgin una 
cobertura total i amb un àmbit mundial. 
Àmbit geogràfic de cobertura: Tot el món.

ACTIvITATS COBERTES: 
Les activitats dels carnets federatius A, B, C, D  més 
expedicions a zones polars i activitats per sobre 
de 7.000 m.

PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: 
marxes, campaments, activitats de joventut, d’es-
calada, d’alpinisme, de descens de barrancs, d’es-
quí de muntanya, activitats docents de l’ECAM i 
centres de tecnificació.

Participació com a amateur en competicions d’àm-
bit català, estatal i internacional de: caminades de 
resistència, curses per muntanya, escalada espor-
tiva, esquí de muntanya, marxes tècniques, raids 
d’esports de muntanya, ral·lis d’alta muntanya i 
raquetes de neu.
És vàlida per participar en competicions oficials 
d’àmbit estatal, ja que inclou les condicions esta-
blertes en el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny.

qUè NO COBREIx:
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan 
s’hagi esgotat el límit de capital assegurat per un 
mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions ge-
nerals (pàg. 2).

Modalitat E Major
Mort per accident  20.000,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix             3.000,00 € 
en la pràctica esportiva però sense  
causa directa de la mateixa
invalidesa 

Permanent parcial per accident  35.000,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  6.010,00 € 

Centres a l’estranger  20.000,00 €

recerca i rescat  50.000,00 €

CArneTs FeDerATius - MODALiTAT D’AssegurAnçA e MAjOr

Aviseu, si s’escau, al telèfon d’emergències 112.
Aviseu al telèfon d’assistència a Agrupació AMCI d’Assegurances i Reasse-
gurances, SA.
Doneu les referències de l’accident i de l’accidentat (cal tenir a mà la el carnet 
federatiu amb les dades de l’accidentat). A continuació us indicaran el centre 
concertat més proper, on convé acudir –si és possible– per tal de rebre una 
millor atenció i estalviar-se haver d’avançar l’import de les factures que es 
generin.
Si el centre assistencial és concertat amb la companyia asseguradora, el lesi-
onat s’haurà d’identificar amb el seu carnet federatiu i no haurà d’abonar res 
(sempre que les cures no excedeixin el límit de cobertura establert per la seva 
modalitat d’assegurança).
Si, per la urgència de l’assistència, l’accidentat va a un centre hospitalari o 
metge no concertat amb la companyia, s’hauran d’abonar les factures corres-
ponents. Haurà de  demanar un informe mèdic, el diagnòstic i el tractament 
efectuat, conservar aquests documents i els rebuts originals dels pagaments 
efectuats i telefonar al 900 120 180, on serà informat dels tràmits necessaris 
per al reintegrament dels imports liquidats. Fins al límit de cobertura establert 
per la seva modalitat d’assegurança. 

900 120 180
24 hores, 365 dies l’any

En tot cas, sempre caldrà haver fet la declaració d’accident, avisant al telèfon 
gratuït 900 120 180 en el termini de 7 dies des que es va produir l’accident. 
Aquesta és condició imprescindible per poder recuperar els imports abonats 
a qualsevol centre assistencial.
És altament recomanable que qualsevol accident, per poc important que sem-
bli, el notifiqueu al telèfon gratuït 900 120 180 en el termini de 7 dies; d’aquesta 
manera evitareu quedar fora de la cobertura de l’assegurança.
Sempre que calguin visites mèdiques posteriors o sessions de rehabilitació, al 
telèfon gratuït 900 120 180 us indicaran els centres concertats més propers al 
domicili de l’accidentat, o us informaran dels tràmits necessaris per al reinte-
grament dels imports liquidats, fins al límit de cobertura establert per la seva 
modalitat d’assegurança, en cas d’acudir a un centre no concertat.
Cal recordar que els capitals coberts en els centres concertats i en els no con-
certats són quantitats màximes, no acumulables entre si. Sempre convindrà 
anar a un centre concertat, on el lesionat tindrà una assistència més àmplia 
perquè els preus que el centre té acordats amb la companyia asseguradora 
són més ajustats que en el cas dels no concertats.

AssisTènCiA A L’esTrAnger
Aviseu, si s’escau, als grups de rescat de la regió (telèfon europeu d’emer-
gències: 112).
Acudiu immediatament a un metge o servei assistencial.
Des del lloc de prestació dels serveis assistencials, sol·liciteu la intervenció 
de la companyia d’assistència (servei ja contractat a través de la pòlissa de 
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA), trucant al telèfon: 00 
34 934 957 662. Aquest número és vàlid des de qualsevol lloc del món i es pot 
trucar a cobrament revertit.
Cal indicar que es pertany a la FEEC, donar les referències de l’accident, de 
l’accidentat (cal tenir a mà el carnet federatiu amb les dades de l’accidentat) i 
del lloc des del qual es truca. Cal fer la trucada abans de 7 dies i sempre mentre 
s’està al lloc d’assistència. En cas de no fer-se així, es perdrà la possibilitat 
d’aplicació d’aquest servei de pagament.
En cas d’assistència sense intervenció de la companyia asseguradora, caldrà 
abonar les factures corresponents i demanar un informe mèdic, el diagnòstic 
i el tractament efectuat. Cal conservar aquests documents i els rebuts origi-
nals dels pagaments efectuats. Sempre abans de 7 dies des del moment del 
sinistre, s’haurà de trucar al telèfon d’assistència (00 34 934 957 662 si encara 
s’està a l’estranger, o al 900 120 180 si ja s’està a Espanya) per fer la declara-
ció de l’accident i ser informat dels tràmits necessaris per al reintegrament 
dels imports liquidats (aquestes despeses seran abonades per l’asseguradora 
segons la cotització vigent en la data de la factura, i fins al límit de cobertura 
establert per la corresponent modalitat d’assegurança).

00 34 934 957 662
24 hores, 365 dies l’any

Si calen visites mèdiques posteriors o sessions de rehabilitació, també s’in-
dicaran els centres concertats més propers al domicili de l’accidentat o el 
procediment a seguir en cas d’acudir a un centre no concertat.

Procediment en cas d’accident

en quALseVOL CAs
En tots els casos d’accident cal trucar al 900 120 180, en un termini màxim de 
7 dies i fer la declaració d’accident telefònicament. Cal avisar sempre encara 
que sembli que la lesió no és greu i que no requerirà assistència mèdica. Si 
no es compleix aquest requisit, les despeses derivades no tindran cobertura.

en serVeis nO COnCerTATs
Sempre que es faci ús d’un servei no concertat, s’hauran de conservar els 
rebuts originals de les despeses que es puguin produir (rescat, ambulància, 
metge, material sanitari, recuperació, etc.) per fer-los arribar a Agrupació AMCI 
d’Assegurances i Reassegurances SA per al seu posterior cobrament.

AssisTènCiA A CATALunyA i A LA resTA De L’esTAT esPAnyOL

Per A Més inFOrMACiÓ
Per obtenir el carnet federatiu cal ser soci d’una de les més de 430 entitats i 
centres excursionistes de Catalunya afiliats a la FEEC. La mateixa entitat tra-
mita l’obtenció del carnet federatiu. Al web www.feec.cat trobaràs informació 
sobre les entitats de la teva comarca.
Per a incidències i/o queixes teniu a disposició el correu electrònic:  
incidencies.federat@feec.cat

Tens una 
entitat 

excursionista 
a prop teu!


