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LLICÈNCIES FEDERATIVES 2017 

 

Benvolguts socis i sòcies: 

Us adjuntem les tarifes de les Llicències Federatives 2017 de totes les categories: Sub-

14, Sub-17, Sub-18 i Majors. (Atenció a les novetats que expliquem més avall ¡¡) 

(Els que les volgueu HABILITADES FEDME -descomptes en els refugis a la resta 

d’Espanya-: heu de fer una petita suma amb el preus que els teniu a sota de la vostra tarifa, 

part inferior, on diu PREUS ANUALS HABILITACIÓN FEDME). 

Per fer la renovació de la llicència només cal que ingresseu la vostra quota de la modalitat 

triada al  següent IBAN de “la Caixa”:  

  ES30- 2100-0423-9002-0007-6844 
fent constar el vostre nom i cognoms.  

Els socis que la fagin per primera vegada han d`enviar un e-mail a la nostra entitat amb 

aquestes dades: 

 
-nom i dos cognoms 
-número del DNI 
-adreça 
-telèfon de contacte 
-data de naixement (i en el cas de que siguin menors de 14 anys, el número de la 
targeta CatSalut). 
-IBAN obligatori (compte corrent bancari per a poder domiciliar els rebuts de la quota 
de soci de la UEM per la temporada vinent 2017-2018) 
 

Els NO SOCIS s`hauran d`inscriure, previament, a la nostra entitat, pagant per adavantat 

la quota de soci de la temporada 2016/2017 (la temporada comença l’ 1 d’octubre de 2016 

fins el 30 de setembre de 2017) que és de 22 € més 30 € de matrícula (la matrícula 

solament es paga el primer any) i el menors de 16 anys 12 € de quota de soci i 15 € 

de matrícula, respectivament, aportant-nos les mateixes dades que els socis que la fan per 

primera vegada. 

Les llicències es paguen a l’avançada i, a diferència del rebut de la quota de 

soci, no es domicilïen. 

Recordem als nous socis que la llicència federativa és OBLIGATÒRIA per 

participar a totes les activitats de senderisme i muntanya que organitza la 

UEM. 
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NOVETATS: 

-Són els mateixos preus de l’any passat amb més prestacions. 

 

-S’ha creat una TARIFA FAMILIAR pels carnets federatius dels menors amb 

caràcter anual.S’apliquen un preus especial (veure la Tarifa Preus Quota Familiar) si el 

menor és fill d’una parella federada.La validació d’aquests carnets es farà des de les 

oficines de la FEEC per tal de dur a terme les comprovacions oportunes desprès que 

s’hagi tramita la peticiò a la nostra entitat.Si el menor fa els 18 anys durant l’any 

2017 no es pot acollir a aquesta nova oferta. 

 

-Número d’atenció telefònica gratuït a Espanya : 900 120 180 

-El númerp des de l’estranger no canvia:  00 34 934 957 662 

 

NOTES: 

-Els socis que tinguin pendent de liquidar el rebut de la temporada 2016-2017 ( i, si s’escau, 

de la temporada anterior) hauran de pagar el(s) rebut(s) abans de tramitar la llicència)  

-Les llicències de la FEEC són vàlides des de l’ 1 de gener al 31 de desembre. 

-El plaç de lliurament de la targeta federativa és de dues setmanes, aprox, i les rebreu per 

correu ordinari. (Heu de comptar amb “l’embús” que es produeix els mesos de desembre i 

gener, i potser triguen un pél més). 

-La FEEC no admetrà adreçes d’apartats postals i de polígons industrials, ja què dificulten 

les possibles comunicacions i trasllats en cas d’accident. 

-Els menors de 18 anys és obligatori que adjuntin el núm. de CATSALUT, així com els 

federats d’altres mútues: Muface, Mujeju, Infas. 

-La diferència entre les llicències A i B, és que els federats de la B reben la revista 

bimensual de la FEEC “ VÈRTEX”. 

-La definició d’ALTA MUNTANYA (quan s’utilitzin piolets, grampons, esquís, i/o raquetes 

de neu) fa que desaparegui la divisó de més de 2000 m. d’altitud que ha regit, verbalment, 

durant molts anys. O sia, que si fem el Pedraforca (2.506 m) a l’estiu caminant pels senders 

o grimpant per les roques, no és alta muntanya. 

-La habilitació FEDME comporta una sèrie de descomptes en els refugis de la “Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada”. 

-L’ampliació de la llicència només s’utilitzarà en el cas de que un federat canvïi de categoría 

dins del mateix clubi la mateixa temporada a una categoría o nivel superior (de B a C, de C a 

D, o de “No Habilitada” a “Habilitada”). En aquest cas la llicència anterior resta anul·lada. 

Té un petit cost d’ €, així com la pèrdua de tarjeta, que es concretarà més endavant. 

-Les aventatges de la llicència, així com  “el què hem de fer encas d’accident” les podeu 

trobar a la pàgina web www.feec.cat. 

 

           

La UEM s’ha acollit a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) 

 

 

La Junta Directiva 

  

     

 

Matadepera, 7 de desembre de 2016 
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