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Novetats per al 2017 
 
• S’estableix una tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual: 

S’aplica un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18 anys que 
es federi, fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor de 18 anys que es 
federi, s’aplica un 35% de descompte en les seves quotes de l’assegurança. 
La validació d’aquests carnets es farà des de les oficines de la FEEC per tal de dur a 
terme les comprovacions oportunes després que s’hagi tramitat la petició. 

 
 
Increments de capitals 
 
• El capital per mort per accident durant la pràctica esportiva s’incrementa de 12.030 a 

15.000 euros en les modalitats A, B i C i fins a 20.000 euros en les modalitats D i E 
d’adults.  
 

• El capital per mort no accidental durant la pràctica esportiva s’amplia de 1.803 fins a 
3.000 euros.  

 
• La incapacitat per accident passa, en els carnets federatius majors, de 24.050 euros a 

25.000 euros en les modalitats A, B i C i a 35.000 euros en les modalitats D i E.  
 

ASSEGURANCES SUB-18 (17 anys) i MAJORS 
 
Les assegurances de les categories Sub-18 i Majors estan contractades directament des 
de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número 
de pòlissa: 2512700132-6. 
 
Categoria Sub-18: federats de 17 anys amb les modalitats: A, B, C i D 
Categoria Majors: dels 18 en endavant amb les modalitats: A, B, C, D i E 
 
 

ASSEGURANCES MENORS DE 16 ANYS (inclosos) 
 

Les assegurances de les categories Sub-14 i Sub-17 estan contractades directament 
des de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb 
número de pòlissa: 2512700133-4 
 
Categoria Sub-14: federats fins als 13 anys amb les modalitats: C i D - menors 
Categoria Sub-17: federats des de 14 a 16 anys amb les modalitats: C i D - menors 
 
 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Tots els carnets tenen inclosa una assegurança de responsabilitat civil contractada 
directament des de la FEEC amb CASER SA, amb número de pòlissa: 1154492. 


