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ASSUMPTE: Assegurances temporals de la FEEC-2023 per a 

sortides oficials d’entitats excursionistes; senderisme en el  

cas de la UEM. (Consulteu-nos si voleu la llicència temporal 

per altres activitats esportives no organitzades per la UEM). 

 

Les llicències temporals cobreixen a aquelles persones que no 

estan federades per la FEEC en aquelles activitats que 

organitzen entitats i clubs de la Federació. La llicència temporal 

no dóna dret a cap altre de les avantatges que comporta la 

llicència anual de la FEEC: descomptes en refugis i establiments 

concertats per la FEEC, puntuació en proves oficials, cobertura 

en lesions, accidents, etc.. 

 

Les cobertures són vàlides únicament en la durada de l’activitat 

organitzada. Les llicències temporals s’expediran exclusivament 

als que siguin socis d’entitats (soci d’un dia, soci d’una altra 

entitat no federat, soci convidat, etc..) i sempre quan siguin 

activitats organitzades per la nostra entitat. 

 

Els preus de les llicències temporals d’un dia tramitades per 

la UEM són de 4,50 € pels nostres socis i 6 € pels no socis. 

 

 

 

Atenció¡ Per les  sortides oficials de les entitats, només es 

podran tramitar per cada persona no federada  un total de 5 

vegades l’any.(Sumant-hi totes les sortides d’altres entitats) 

 

Aquelles persones que tinguin tramitada una Llicència 

Federativa FEEC i necessitin una temporal  per a poder tenir una 
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cobertura que amb la modalitat de l’anual no tenen, només ho 

podran fer fins un total de 3 vegades l’any. 

 

El programa de gestió de llicències de la FEEC, està configurat 

per a poder fer la tramitació en aquestes condicions. 

 

L’àmbit geogràfic de l’assegurança temporal és per a Espanya, 

Pirineus francesos i Andorra. (Consulteu- nos els preus segons 

els dies d’activitats: d’ 1 a 5 dies).  

Si voleu anar per Europa,  la cobertura és obligatòria   amb un 

mímim de 4 dies i un màxim de 5 dies ( Cosulteu-nos els 

diferents preus i descomptes segons participants i assegurança 

Temporals Plus).   

Per la resta del món no es tramiten llicències temporals. 

 
 

PRESTACIONS: 

RESPONSABILITAT CIVIL:     Límit per sinistre de 1.700.000 € 

DESPESSES MÈDIQUES: 

-Centres concertats:                                3.000 €  

-Centres no concertats a Espanya:            1.200 € 

-A l’estranger:                        2.500 € 

MORT PER ACCIDENT:          6.010 €  

MORT NO ACCIDENT DURANT LA PRÀCTICA  

ESPORTIVA:                                                                          1.800 € 

INVALIDESA PARCIAL PER ACCIDENT:     12.020 € 

DESPESES DE RESCAT I REPATRIACIÓ:                9.000 € 

 

          La Junta Directiva 

Matadepera, 20 de gener de 2023 


