
 

 

PREUS LLICÈNCIA ESPORTIVA 2023 

MODALITAT BÀSICA: Espeleologia, barrancs, espeleobusseig i senderisme. 

 FECV ASSEGURANÇA 

a 
 
a e 

RC TOTAL 

 

A 
 

ESPANYA,  
PIRINEU FRANCÉS 

I ANDORRA 

MAJORS 37,77 30,61 1,62 70 

JUVENILS 22,52 17,86 1,62 42 

INFANTILS -2,48 
 

17,86 1,62 17 
 

 FECV ASSEGURANÇA 

Assegurança 

RC TOTAL 

 
B 

 

EUROPA 

I 
EL MARROC 

MAJORS 37,18 47,20 1,62 86 

JUVENILS 22,05 29,33 1,62 53 

INFANTILS -2,95 29,33 1,62 28 
 

 FECV ASSEGURANÇA 
Assegurança 

RC TOTAL 

 

B1 

 

TOT EL MÓN 
MAJORS 37,23 70,15 1,62 109 

JUVENILS 22,60 63,78 1,62 88 

INFANTILS -2,40 63,78 1,62 63 

MODALITAT PLUS: Espeleologia, espeleobusseig, descens de canons o barrancs, senderisme. S'inclou assegurança complementària de 

les següents activitats: alpinisme fins a 5.000 m, escalada de roques o obstacles artificials (s'exclou escalada lliure sense corda), vies ferrades, canoa i 
caiac; esquí de fons, esquí alpí (exclòs fora pista), surf de neu (s'exclouen totes les altres modalitats fora de pista i el freestyle), caminades amb esquís o 
raquetes, BTT (s'exclouen carreres de BTT, trialeres, i freeride), busseig recreatiu. 

 FECV ASSEGURANÇA 
SEG.DEP. 

RC TOTAL 

A 
PLUS 

A ESPANYA, AL 

PIRINEU FRANCÉS  
I  A ANDORRA  

MAJORS 37,39 73,99 1,62 113 

JUVENILS 22,93 62,45 1,62 87 

INFANTILS -2,07 62,45 1,62 62 
 

 FECV ASSEGURANÇA 
 

RC TOTAL 

B 
PLUS 

A EUROPA  

I 

AL MARROC 

MAJORS 37,46 82,92 1,62 122 

JUVENILS 22,04 66,34 1,62 90 

INFANTILS -2,96 66,34 1,62 65 
 

 

 FECV ASSEGURANÇA 
 

RC TOTAL 

B1 
PLUS 

 

A TOT EL MÓN 

MAJORS 37,44 133,94 1,62 173 
JUVENILS 22,65 130,73 1,62 155 

INFANTILS -2,35 130,73 1,62 130 
 *INFANTIL fins a 13 anys, si compleix 14 l'any 2023 haurà de tramitar-se JUVENIL           *JUVENIL fins a 17 anys, si compleix 18 l'any 2023 haurà de tramitar-se MAYOR 

 

 FECV ASSEG. RC TOTAL  
 

ASSEGURANÇA ESPECIAL 3 dies  
Espeleologia, barrancs, espeleobusseig, 
senderisme 

6,97 11,41 1,62 20 
Aquesta assegurança d'accidents és sols per a 
les jornades de descobriment i deurà ser 
tramitada pels clubs. 

 

ASSEGURANÇA ESPECIAL 1 dia 
Espeleologia, barrancs, espeleobusseig, 
senderisme 

3,02 3,36 1,62 8 
Aquesta assegurança d'accidents és sols per a 
les jornades de descobriment i deurà ser 
tramitada pels clubs 

LLICÈNCIA ZERO - MAJOR 37   37 
 
l'esportista haurà d'acreditar que està federat en 
una altra federació esportiva on el segur 
d'accidents de la qual cobrisca almenys les 
activitats de la modalitat bàsica, en els termes i 
cobertures del Reial Decret 849/1993 

LLICÈNCIA ZERO - JUVENIL 22 
  

22 

Altres cobertures si contemplades: (per a veure totes les prestacions cal llegir la pòlissa d'accidents i de responsabilitat civil). 
- Picades o mossegades d'insectes i animals considerats no domèstics, sempre que es produïsquen en l'àmbit de l'activitat esportiva assegurada. 
- Mal agut de muntanya en totes les modalitats. També es donarà cobertura a les congelacions, colps de calor i hipotèrmies, com a conseqüència de l'exposició de la 
persona assegurada durant l'activitat esportiva. 
- La cobertura de rescat a Espanya és de 18.000€ amb la bàsica i a l'estranger de 20.000 € amb la modalitat PLUS . Aquesta cobertura també s'aplica a les activitats 
complementàries. 
- Assistència mèdic-quirúrgica-farmacèutica-sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger s'ha ampliat a 12.000 euros amb la llicència PLUS. 
- Queda cobert al seu torn, quan per alguna circumstància fins i tot sense haver-hi un accident latent, el fet de no realitzar el rescat puga derivar en un risc de la pròpia 
vida de la persona federada. 
Tota la informació en: http://www.espeleocv.com secció “Targeta Federativa”. 
Quota alta o renovació per a persones federades no associades al club: 12€ a ingressar al costat de la llicència. 
Quota alta o renovació anual del club: 37€ a ingressar en la primera relació. 
Reimpressió de la llicència per ampliació: 0 € 
Reimpressió llicència per pèrdua: 2 € 
Nou Núm. COMPTE INGRESSOS FECV: ENTITAT: Caixabank ES58 2100 7002 8013 0067 8480 

http://www.espeleocv.com/fecv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=962&Itemid=106

