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PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ I CORRESPONDÈNCIA MÚTUA EN MATÈRIA DE REFUGIS 

DE MUNTANYA ENTRE DIFERENTS FEDERACIONS D’ÀMBIT ESTATAL 

 

Les federacions de Muntanya de Catalunya, Navarra, Astúries i Aragó, que en conjunt són 

titulars i gestores de 39 refugis de muntanya, han arribat a unes línies d'acord en matèria de 

refugis de muntanya.  
 

Aquestes tenen el propòsit d'establir conjuntament les bases necessàries per a una sòlida 

cooperació en aquesta matèria, abastant aspectes relacionats tant amb la pròpia gestió de 

refugis com de qualsevol altre acord mutu que en aquesta línia pugui establir-se. 
 

Els aspectes centrals que motiven a aquestes federacions a unir esforços i responsabilitats se 

sustenten en els següents ACCIONS DE COL·LABORACIÓ: 
 

1.- Desenvolupament de projectes de gestió conjunta dels refugis dels quals aquestes 
federacions en són titulars. 

 
2.- Intercanvi d'informació i experiències en l'àmbit dels refugis. 

 
3.- Programes formatius i de recursos humans. 

 
4.- Publicacions d'interès mutu, línies de promoció conjunta, organització 
d'esdeveniments o qualsevol altra activitat relacionada amb els refugis. 

 

De la mateixa manera, aquestes Federacions acorden l'establiment d'una sèrie de criteris 

comuns per a una CORRESPONDÈNCIA MÚTUA EN MATÈRIA DE PREUS I SERVEIS 

PRESTATS, que seran necessaris complir en tot el conjunt de refugis que aquestes 

Federacions gestionen per a poder obtenir descomptes pels serveis realitzats en ells. 
 

Els mateixos són: 
 

1.- Les Federacions adscrites a aquest acord de Correspondència Mútua aportaran anualment 

una quantitat sobre la base del número de federats que tinguin, els quals gaudiran per això 

del mateix preu en els serveis que els propis federats de l'entitat gestora d'aquests refugis. 
 

Aquestes quantitats anuals per llicència emesa s'estableixen de la següent manera: 
 

- Per a entitats que no gestionen refugis:    1,50 € 

- Per a entitats que gestionen menys de 5 refugis:   1,00 € 

- Per a entitats que gestionen de 6 a 10 refugis:   0,90 € 

- Per a entitats que gestionen més de 10 refugis:   0,80 € 
 

2.- De la mateixa manera, s'estableixen uns criteris de repartiment econòmic del fons creat 

amb les aportacions de les Federacions adscrites a aquest acord. Aquests criteris es basen 

en punts obtinguts per refugi, sustentats tant en el nombre de places del mateix com en els 

condicionants propis dels refugis i que encareixen la seva gestió. 
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Els criteris establerts són els següents: 

 

- Refugis amb menys de 30 places:     1 punt 

- Refugis de 30 a 60 places:      3 punts 

- Refugis amb més de 60 places:     5 punts 

- Refugis oberts tot l'any:      1 punt 

- Refugis sense connexió a la xarxa elèctrica:   1 punt 

- Refugis sense connexió a una xarxa de depuració pública: 1 punt 

- Refugis sense possibilitat de subministrament amb vehicle rodat: 1 punt 
 

 

Les quantitats corresponents seran cobrades per les Federacions gestores dels refugis que 

participen en l'acord de Correspondència Mútua, i per tant aquells que apliquin els descomptes 

en els preus d'aquests a tots els socis per igual de les Federacions adscrites. Tots aquests 

descomptes seran similars en tots els refugis, en quant al percentatge de reducció aplicat es 

refereix. 
 

Aquest repartiment econòmic busca ajudar les Federacions gestores dels refugis a mantenir 

els mateixos i possibilitar en la mesura que sigui possible la realització d'inversions 

necessàries per a la seva millora, a més de posar en marxa altres iniciatives relacionades amb 

la gestió i promoció dels refugis. 
 

Aquests criteris seran doncs d'obligat compliment per a qualsevol Federació que desitgi tenir 

descompte en aquests refugis de muntanya, inclosos per tant els gestionats per la FEEC.  
 

L'acord de Correspondència Mútua comportarà la creació d'una entitat jurídica que aglutini a 

les Federacions gestores i usuàries dels refugis, i que permeti donar cobertura a la gestió 

econòmica d'aquesta. 
 

Totes les Federacions abans esmentades sotmetran aquests acords a les seves respectives 

Assemblees Generals, en particular el concernent a la Correspondència Mútua en matèria de 

preus i descomptes.  
 

Si els mateixos s'aproven, iniciaran en conjunt els tràmits administratius necessaris per a 

poder començar a aplicar aquesta Correspondència Mútua a partir de l'1 de gener de 2023. 

 

 

 

 

 
 
Jordi Merino i Urbano 
President 
 
 
 
Barcelona, a 16 de maig de 2022 
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