Preguntes freqüents

• QUINA LLICÈNCIA S’ADAPTA A LES MEVES NECESSITATS?
Aquı́ pots descarregar els detalls de cada tipus de llicència i cobertures. Pla de llicències
A continuació un breu resum de les activitats i zones cobertes (més detalls sobre imports de
cobertura al document adjunt):
Tipus A/B (sense / amb revista Vèrtex): Excursionisme (1) / Senderisme (1) Marxes (1) /
Campaments (2) / Marxa Nòrdica / Cadira tot terreny (joëlette) / Marxa Aquàtica / Cotxet
Esportiu (X-rover)
Espanya, Pirineus francesos, Andorra i Portugal.
Tipus C: Les de la B més:
Alpinisme / Alta muntanya / Bicicleta de muntanya / Canicròs / Campaments d’iglús / Curses
per muntanya / Descens d’engorjats / Escalada / Espeleologia / Raquetes de neu / Duatló per
muntanya / Vies ferrades / Psicobloc / Pont Tibetà.
Espanya, Pirineus francesos, Andorra, Portugal i Marroc
Tipus D: Les de la C més:
Esquı́ de muntanya / Esquı́ alpı́ (pista) / Esquı́ fora de pistes (freeride) / Esquı́ de fons / Esquı́
nòrdic / Telemarc /Trineu de gossos / Raids d’esports de muntanya / Surf de neu (snowboard)
/ Surf de muntanya (splitboard) / Esquı́ de rodes (skiroller) / Estel de neu (snowkite). Tot el
món excepte zones polars i muntanyes de més 7.000 m
Tipus E: Les de la D més:
Expedicions a zones polars i a muntanyes de més de 7.000 m

• QUÈ ÉS L’HABILITACIÓ FEDME?
L’habilitació de la llicència federativa és la seva validació per part de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Abonant la quota corresponent, el
posseı̈dor de la llicència podrà gaudir a més de tots els avantatges de la FEEC, d’aquells que
ofereix la FEDME.
La diferencia és de 11,95eper qualsevol tipus de llicència.
En qualsevol cas, sempre pots fer ampliacions posteriors de la teva llicència. (Preus Ampliacions
a la web).

• QUINA DIFERENCIA HI HA ENTRE LA LLICÈNCIA DE MUNTANYA I MUNTANYA
PLUS?
La modalitat Muntanya Plus en qualsevol tipus de llicència (A, B, C o D) implica cobertures
econòmiques millorades en cas de mort. Aquı́ pots descarregar els detalls de cada tipus de
llicència i cobertures. Pla de llicències
Les activitats cobertes són les mateixes que la modalitat de Muntanya corresponent, aixı́ com
l’àmbit geogràfic cobert.
• TINC LA LLICÈNCIA DE LA FEEC I ARA NECESSITO L’AMPLIACIÓ A
FEDME.
Pots demanar l’habilitació FEDME en qualsevol moment, demanant a la web l’AMPLIACIÓ
(https://www.madteam.org/llicencies). L’ampliació a FEDME té un cost de 13.15e.

• COM DEMANO LA LLICÈNCIA?
Adjunto DOC de ajuda. https://www.madteam.org/data/uploads/tutorials/llicencia cat.pdf

• HE DE FER-ME SOCI/A PER PODER DEMANAR LA LLICÈNCIA?
Sı́, has de ser soci per poder federar-te. Pots pagar la quota de soci i la llicència a la mateixa comanda. Adjunto DOC de ajuda. https://www.madteam.org/data/uploads/tutorials/soci cat.pdf

• SI JA TINC UNA LLICÈNCIA EN VIGOR, PUC DEMANAR L’AMPLIACIÓ
DE COBERTURES?
Si, es pot ampliar el tipus de llicència en qualsevol moment (de la A a la C, de la C a la D, etc).
Els preus i tipus d’AMPLIACIONS els trobaràs a la web (https://www.madteam.org/llicencies)
a baix de tot: AMPLIACIONS.

• VULL DEMANAR UNA AMPLIACIÓ PERÒ NO LA TROBO A LA WEB.
Si necessites un tipus d’ampliació que no surt a l’apartat d’ampliacions a la web, si us plau,
posa’t en contacte amb nosaltres a llicencies@madteam.org i afegirem l’ampliació a les opcions
de la pàgina web.

• EXISTEIX ALGÚN TIPUS DE LLICÈNCIA DE JUNY A DESEMBRE?
No, les llicències son anuals.
Sols hi ha descompte a partir del 1 de setembre. El preu es el mateix durant aquest 4 mesos

(setembre a desembre). Es a dir si un es federa el 1 de setembre i un altra del 1 de novembre el
preu es el mateix.
Aquests preus sortiran a finals de juliol / principis d’agost.
• TINC PROBLEMES AMB EL PAGAMENT AMB TARJETA.
Si us plau, envia’ns un mail a llicencies@madteam.org.

• QUANT DE TEMPS TRIGA LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÉNCIA?
Tingueu en compte que un cop efectuat i validat el pagament la tramitació de la llicència pot
trigar entre 5 i 6 dies laborables. Un cop tramitada ja estareu assegurats. La tarja fı́sica pot
trigar uns dies més en arribar a casa. Podeu revisar l’estat de tramitació a la vostra: àrea
privada a la web.

• ON PUC MIRAR L’ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LA MEVA LLICÈNCIA?
Podeu revisar l’estat de tramitació a la vostra: àrea privada a la web.
“Tramitada a la federació”: La teva llicència està tramitada i en vigor. Pots descarregar la
llicència virtual a la APP de la FEEC al mòbil.
“Enviada”: La teva llicència està tramitada i en vigor, i la targeta federativa ha estat enviada
per correus a l’adreça que consta a la teva fitxa. El enviament de la tarja fı́sica es fa per correu
ordinari i pot trigar unes 2-3 setmanes. Mentre tant, podeu descarregar la llicència virtual a la
APP de la FEEC al mòbil.

• ON PUC ACONSEGUIR EL NÚMERO DE LLICÈNCIA?
Un cop la teva llicència estigui tramitada i en vigor, pots descarregar-la a la APP de la FEEC
(al mòbil), i consultar una versió digital de la targeta federativa.

• ENCARA NO HE REBUT LA TARGETA FEDERATIVA.
El enviament de la tarja fı́sica es fa per correu ordinari i pot trigar unes 2-3 setmanes. Mentre
tant, podeu descarregar la llicència virtual a la APP de la FEEC al mòbil.
Si l’adreça que consta a la teva àrea personal és correcta, i han passat més de 3 setmanes des de
que es va enviar, si us plau, envia’ns un mail a llicencies@madteam.org.

• DE QUINS DESCOMPTES FAMILIARS PUC BENEFICIAR-ME?
DESCOMPTES a la quota de SOCI:

Descompte del 50% a partir del 3er membre familiar i d’un 50% amb menors de 12 anys (edat
del 31 de desembre d’aquest any). En cas de complir els dos descomptes, el primer s’aplica al
preu d’haver aplicat l’anterior. O sigui que resultaria un descompte del 75% (no del 100%).
DESCOMPTES a les llicències FEEC:
La quota familiar consisteix en un descompte al menor de 20% si sols hi ha un fill, o el
35% si té més de dos fills (el full de preus de la quota familiar hi ha està aplicat el descompte).
Però per què s’apliqui el descompte han d’estar federats els pare i la mare (tots dos). En cas de
ser famı́lia monoparental posa’t en contacte amb nosaltres a llicencies@madteam.org. Si el nen
no disposa de DNI, es obligatori el número de CATSALUT.
Per altra banda, per fer la comanda dels nens primer has de registrar cada nen amb un
compte diferent. Nosaltres els posem dintre del mateix grup familiar. Per demanar la llicència
o qualsevol activitat, ho ha de fer cada membre des del seu compte a la web, llavors cada comanda va a parar a la de l’administrador de la famı́lia i es pot pagar tot de cop.

• COM DEMANO LA LLICÈNCIA DEL MEU FILL /FILLA MENOR D’EDAT?
Primer has de registrar cada nen amb un compte diferent. Nosaltres els posem dintre del
mateix grup familiar. Per demanar la llicència o qualsevol activitat, ho ha de fer cada membre
des del seu compte a la web, llavors cada comanda va a parar a la de l’administrador de la
famı́lia i es pot pagar tot de cop.
Si el nen no disposa de DNI, es obligatori el número de CATSALUT.

• VULL CREAR UN GRUP FAMILIAR A LA WEB
Si cap dels membres té un compte a la web es pot fer directament anant a “FES-TE SOCI” i allà
introduir les dades de tots els membres (amb correus electrònics diferents per a cada compte.
En el cas que algú ja tingui un compte a la web cal fer el següent:
Primer s’ha de crear un compte gratuı̈t per cada persona que no tingui compte, i amb mails
diferents.
Un cop cada membre tingui un compte, ens heu d’enviar un correu electrònic a info@madteam.org
dient que volen el grup familiar i posant els noms complerts de tots els membres al correu
electrònic.

• QUINS AVANTATGES TÉ SER SOCI/A
Poder gaudir i participar en totes les activitats del club (trobades, cursos, sortides, tallers, etc,),
tenir unes eines socials (mur de la web, grups de Telegram per secció, grups de whatsapp, etc.)
per a poder conéixer nous companys i companyes, l’oportunitat de ser voluntari/a tant a la cursa

de la Marrana Skyrace com a les diferents seccions del club i el fet de poder-se federar pagant
només una quota de soci de 18 euros anuals.

• QUIN PREU TÉ LA QUOTA DE SOCI?
18 euros anuals (descomptes no aplicats).

• COM PUC AJUDAR A ORGANITZAR TROBADES DE MANERA VOLUNTÀRIA
AL CLUB?
Les trobades del club són una de les activitats socials més populars del club. Aquestes són
organitzades i dinamitzades majoritàriament pels socis i sòcies voluntaris del club. Si estàs
interessat/da envia’ns un correu electrònic a info@madteam.org amb la teva proposta.
• EN CAS D’ACCIDENT
Telèfons d’emergència, per a casos d’incidències o accident:
Des de Catalunya i la resta de l’Estat: 900 120 180 (24h, 365 dies l’any)
Des de l’estranger: 00 34 934 957 662 (24h, 365 dies l’any)
Adjunto PDF PROCEDIMENT EN CAS D’ACCIDENT

