INFORMACIÓ GENERAL
2023

AVANTATGES DE FER-SE SOCI:









Quota anual* individual de 25 €. (Soci al 2022)
Quota anual* familiar de 42 €. (Socis al 2022)
Quota anual* nou soci individual de 40 €. (NO Soci al 2022)
Quota anual* nou soci familiar de 60 €. (NO Socis al 2022)
Tramitació de llicències.
Consulta i préstec de la biblioteca i cartografia disponible al local.
Preu especial pel lloguer de material **
5% de descompte en els cursos organitzats pel Grup de Muntanya.

* Any natural
** Amb una penalització de 5€ si no es torna als 7 dies naturals. En cas de voler tornar-lo a utilitzar, se li tornarà a deixar
sempre que cap altre soci solꞏliciti el lloguer del mateix material.

QUE ÉS LA LLICÈNCIA FEDERATIVA:

Podeu obtenir tota la informació, en el següent enllaç:

https://www.feec.cat/fem-muntanya/federat/
Avantatges per al federat:

https://www.feec.cat/fem-muntanya/federat/avantatges-federats/

NOVETAT 2023!!: CORRESPONDÈNCIA MÚTUA DE REFUGIS:

A partir de l’1 de gener de 2023 entra en vigor un nou sistema de descomptes a la majoria dels
refugis de muntanya de l’estat espanyol, inclosos els gestionats per la FEEC.
Les Federacions d’Aragó, Catalunya, Astúries i Navarra han assolit un acord
anomenat CORRESPONDÈNCIA MÚTUA DE REFUGIS, el qual estableix un sistema de
descomptes per als federats i federades, i una compensació per als gestors dels refugis que els
apliquen.
Més informació: www.correspondenciarefugios.org

QUE ÉS L’HABILITACIÓ FEDME:
L'habilitació de la llicència és la seva validació per part de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME). Abonant la quota corresponent, el posseïdor de la llicència
podrà gaudir a més de tots els avantatges de la FEEC, d'aquells que ofereix la FEDME.
Bàsicament, els avantatges de l’habilitació FEDME, son els descomptes en les pernoctacions en
els refugis d’Espanya* i de la majoria dels països d’Europa. (La llicència federativa NO
HABILITADA, només permet gaudir, de descomptes en les pernoctacions en els refugis de
Catalunya i els inclosos en la “Correspondència mútua de refugis”).

Podeu obtenir més informació, en el següent enllaç:

http://www.fedme.es/
*Excepte en els refugis inclosos en la “Correspondència mútua de refugis”

PASSOS A SEGUIR PER TRAMITAR o RENOVAR LA LLICÈNCIA:
En el següent enllaç, hi trobareu el formulari electrònic per tramitar o renovar la llicència:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFT74Sgl83XasvmbYahP2Izib0Szy6LR14tijyuQcDbOtg/viewform

QUAN ESTIC COBERT PER L’ASSEGURANÇA:
Un cop rebut el formulari electrònic, hi haver comprovat el corresponent pagament, es tramitarà
la llicència federativa a la FEEC. Un cop s’hagi tramitat la llicència a la FEEC, us ho comunicarem
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic; a partir d’aquest instant, tot i que no disposeu
físicament de la targeta federativa, ja estareu coberts per l’assegurança.
La targeta federativa, triga unes dues setmanes en arribar; un cop ens arribi us l’enviarem per
correu ordinari, al vostre domicili.

Per a més informació enviar un correu electrònic amb els vostre dubtes o consultes a:
grup_muntanya_ae@hotmail.com

