
 

 
 
 
 
 
El fet de causar alta a la FEEC no comporta causar alta a la “Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)”. Pertànyer a la FEDME significa gaudir d'un 
seguit d'avantatges: 

 

 Possibilitat de participació als òrgans d'aquella Federació (estament de clubs).  

 Recepció del butlletí bimestral de la FEDME.  

 Possibilitat de recepció de subvencions d’aquella Federació. 

 Possibilitat d'habilitació de la llicència esportiva catalana per part de la FEDME: 
l'habilitació és la validació de la llicència per part de la FEDME, abonant el seu 
titular la quota corresponent, la qual cosa li dóna dret a:  

o Descomptes als refugis estatals i europeus amb conveni de 
reciprocitat. 

o Possibilitat de participació en activitats de la FEDME (de promoció, 
de joventut, de formació, competicions, etc.). 

o Accés a subvencions i premis, i d'altres.  
 
L’any 2019, el cost de l'habilitació és de 11,90 euros per llicència d'adult. 
 
Les principals obligacions que comporta pertànyer a la FEDME són: 

 

 Abonar una quota d'entrada en aquella federació de 150 euros. 

 Pagament d'una quota anual de 100 euros si no s'arriba a tramitar un mínim de 
5 llicències anuals habilitades. 

 
El fet de pertànyer a la FEDME és independent de la condició de membre de la FEEC. A 
efectes pràctics, únicament us afecta per poder tramitar llicències habilitades per als 
vostres socis.  
 
Si no formeu part de la FEDME només podreu tramitar llicències catalanes, sense 
habilitar, que igualment tenen validesa i cobertura d'assegurança per tot el món. 
 
Coneixent tots aquests condicionants, un cop donada d'alta l'entitat a la FEEC, si us 
interessa gaudir dels avantatges que comporta pertànyer a la FEDME, cal que ens ho 
feu saber i que ens feu un ingrés per un import de 150 euros, a nom de la FEDME, 
queés l'import de la quota d'entrada d'aquella federació. Des de secretaria de la FEEC 
farem els tràmits corresponents i la FEDME donarà el número d’alta en uns dies.  
 
 


