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LLICÈNCIES FEDERATIVES 2022 
 

Benvolguts socis, sòcies i simpatitzants de la UEM. 

Us presentem les tarifes de les Llicències Federatives 2022 

de totes les categories: Sub-14 (fins els 13 anys); Sub-17 (14 a 

16 anys); Sub-18 (17 anys), Majors i la Quota Familiar.  

 

 Les novetats més importants d’aquest any 2022 són: 

-ELS PREUS, DEPENENT DELS TIPUS DE LLICÈNCIES, 

TENEN UN AUGMENT QUE POT VARIAR ENTRE UN 2,69% 

AL 3,37%.   

Queden incloses: 

-Les rutes o itineraris de muntanya equipats amb cordes. 

-L’escalada en cascades de gel. 

-La mossegada d’animals en el medi natural. 

-Ampliació de capital de repatriació de cossos. 

-Queden coberts: 

-Els accidents soferts pels federats en activitats de protecció 

del medi ambien lligades al medi natural: neteja de la naturalesa, 

recollida de deixalles i de escombraries (amb l’exclusió d’ús de 

qualsevol mena de maquinària) 

-Els accidents relacionats amb la millora i senyalització de 

senders, vies ferrades, accesos a refugis (amb l’exclusió de 

maquinària) 

-Accidents dels federats en els rocòdroms, boulders i tirolines 

mòbils. 
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-La realització del Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) 

sempre que es circuli per pista no asfaltada o per carreteres 

asfaltades de carácter local i comarcal, estant exclosa la 

circulació per carreteres provincials i nacionals. 

-Continúa tenin molt d’éxit l’mpressió de les targetes amb la 

nostra màquina i la rapidesa del seu lliurament, tant per correu 

ordinari com personalment al Casal de Cultura. 

 

 Els que les volgueu HABILITADES FEDME (descomptes en els 

refugis o participar en curses de muntanya o BTT, etc, en altres 

comunitats autònomes), heu de fer una petita suma amb el preus 

que els teniu a sota de la vostra tarifa, part inferior, on diu 

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓN FEDME.  

El pagament de la renovació de la llicència la podeu fer de 

dues maneres: 

-Pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través de la nostra 

pàgina web, www.uem.cat, pestanya “Llicència Federativa”, sense 

comissions. Si és la primera vegada que ho feu us heu 

d’identificar previament. 

 Aquest sistema és vàlid a partir del 15 de desembre. 

 

-Pagament per transferència al nostre IBAN de Caixabank, bé 

per internet o bé en qualsevol oficina de Caixabank al nostre 

IBAN 

ES30- 2100-0423-9002-0007-6844  

fent constar el vostre nom i cognoms.  

Cal recordar-vos que si la feu per la finestreta cal portar o dir 

l’IBAN. No s’hi val dir solament  “vull ingresar a la UEM “. No us 

podran fer la transferència si no porteu, doncs, l’IBAN. 

Aquest sistema és vàlid a partir d’avui,   

 

Els socis que facin la llicència federativa per primera vegada 

han d`enviar-nos un e-mail a la nostra entitat amb aquestes 

dades:  

-nom i dos cognoms  
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-número del DNI. 

-adreça 

-telèfon de contacte 

-e-mail  

-data de naixement (i en el cas de que siguin menors de 14 

anys, el número de la targeta CatSalut).  

Totes aquestes dades són obligatòries 

 

-IBAN (compte corrent bancari per a poder domiciliar els 

rebuts de la quota de soci de la UEM per la temporada vinent 

2022-2023)  

 

Els NO SOCIS s`hauran d`inscriure previament a la nostra 

entitat, pagant a l’avançada la quota de soci de la temporada 

2021/2022 (la temporada comença l’ 1 d’octubre de 2020 i 

finalitza el 30 de setembre de 2021)  que és de 25 €/any  més 

30 € de matrícula (la matrícula solament es paga el primer 

any); (SUB-18), 13 € de quota de soci i 15 € de matrícula: SUB-

17 i (SUB-14), 10 € de quota i 15 de matrícula; respectivament, 

aportant-nos les mateixes dades que els socis que la fan per 

primera vegada. Si els menors fan els anys que marca el límit de 

categoría l’any 2022, han de tramitar la categoría superior. 

-Es manté la Tarifa Familiar per les Llicències Federatives dels 

menors amb caràcter anual. S’aplica un 13% de descompte, aprox, 

en la quota de l’assegurança d’un menor de 16 anys que es federi, 

fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor de 

16 anys que es federi, s’aplica un 22% de descompte, aprox, en 

les seves quotes de l’assegurança. 

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. 

 



NOTES:  

-Els socis que tinguin pendent de liquidar el rebut de la 

temporada 2021-2022 hauran de pagar el rebut abans de 

tramitar la llicència.  

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

desembre.  

- -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, si no tenen DNI, 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”.  

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

federat canvïi de categoría dins del mateix club i la mateixa 

temporada a una categoría o nivell 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’2€, així com la 

pèrdua de la targeta que també és de 2 € . 

-Les aventatges de la llicència, així com “el què hem de fer en 

cas d’accident” , els  Extractes de les Pòlisses i de la Pòlissa de 

Responsabilitat Civil les podeu trobar a la pàgina web 

www.feec.cat/llicenciafederativa 

 

-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. 

 

 

 

 

La Junta Directiva 

 

Matadepera, 15 de desembre de 2021 


