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COMPORTAMENT DE LA PÒLISSA
DADES i INDICADORS

En aquest document trobareu informació que ja es va
facilitar a l'Assemblea General Extraordinària de la FEEC
del dia 28 de novembre.
La informació és facilitada per la companyia
asseguradora en les diferents reunions que mantenim
mensualment i on analitzem el comportament de la
pòlissa amb els expedients oberts i la seva sinistralitat.
Cal recordar que la llicència federativa és el document
administratiu que emet la FEEC, que ofereix serveis i una
assegurança.
Aquesta pertinença és per afiliació, ja que no és
obligatòria. La llicència no és una prestació de servei a
canvi d'una quota, si no que aquesta afiliació té una sèrie
d'avantatges i una assegurança que cobreix les activitats
esportives quedant regulada en el decret 58/2010 de 4 de
maig.
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Aclariments sobre el pagament de les quotes de les
federacions esportives durant la crisi sanitària de la
Covid-19.

En virtut de la declaració de l'estat d'alarma, per part del Govern
de l’estat espanyol, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de
la pandèmia de la Covid-19, cosa que implica mesures que afecten
directament les persones consumidores, com ara el tancament de
les instal·lacions esportives públiques i privades.
La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència
Catalana del Consum vol aclarir els dubtes existents sobre les
quotes de les federacions esportives i, en concret, si aquestes
quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de
consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels
consumidors en cas que no es prestin els serveis.
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Abans que res, cal aclarir que les quotes que es paguen a les federacions esportives no es poden considerar incloses en les previsions del Reial Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i, més
concretament, en l’art. 36 d’aquesta norma, que és on es preveuen mesures específiques de protecció als consumidors.
Sí, en canvi, que es tracta de quotes obligatòries per poder practicar l'esport federat i participar en les competicions que organitzen aquestes
federacions. Tot i la seva naturalesa privada, les federacions esportives presten un servei públic en la mesura que
són les responsables de gestionar i organitzar oficialment cada esport i les seves competicions. En conseqüència, no hi hauria dret a devolució
d'aquestes quotes, a banda que tampoc ens trobem amb una relació de consum.
Cal recordar, en aquest sentit, una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que, tot i referir-se al cas italià, es pot aplicar al
cas espanyol atès que la regulació és molt similar. D’aquesta sentència destaquem aquest paràgraf:
“Aquestes quotes, tot i la condició privada dels seus deutors i a la seva qualificació jurídica en Dret nacional, poden revestir, en el marc de l'indicador
de control relatiu al grau de finançament, contemplat a l'annex A, punt 2.39, lletra d), i punt 20.15, lletra d), del Reglament esmentat, un caràcter
públic quan es tracta de contribucions obligatòries que, sense constituir necessàriament la contrapartida del gaudi efectiu dels serveis prestats, es
perceben en interès públic en benefici de federacions esportives nacionals que posseeixen el monopoli de la disciplina esportiva a càrrec seu".
Aquest mateix caràcter queda clar a Espanya, al Reial Decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre federacions esportives espanyoles.
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Confinament amb
cobertura
Els primers en donar
servei

Cobertura fora de
l'estat espanyol

Des del 16 de març la llicència
federativa de la FEEC va donar
servei tot i el decret d'estat
d'alarma amb accidents esportius
al domicili. En total es van obrir
101 expedient.

En el període de confinament es
van obrir diferents expedients en

Els únics en ampliar
cobertura

Nova Normalitat

Ampliació al doble de capital en
cas de mort accidental sempre
que estigui vigent l'estat d'alarma.

territoris sense estat d'alarma. El
mes d'abril es va fer un rescat a
Patagònia.

A partir del 2 de maig la llicència
manté totes les seves cobertures.
Els risc ha continuat cobert durant
tot l'any.
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Cal tenir en compte que durant els mesos del confinament
es va detectar un descens del 78% en les atencions
telefòniques a federats.
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En total anualment des de la companyia
asseguradora s'han atès un 2'4% més de
trucades que al 2019.
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l'atenció telefònica a federats ha augmentat de forma
significativa el darrer estiu.

1500

ab
ril

Atenció telefònica
a Federats 2020
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On destinem els recursos de la Llicència?

La llicència de la FEEC és la principal font d'ingressos per a poder finançar el pressupost que gestiona la
Federació.
Per aquest motiu s'ha de tenir en compte que en el preu total queden computades diferents partides on van
destinats els recursos. Entre aquestes, el manteniment de refugis, senders, el correcte funcionament del
personal tècnic de la FEEC i les subvencions als clubs i entitats. Subvencions que aquest any s'han seguit
donant.
Cal remarcar que la part de l'assegurança d'una llicència D són 111,30€.
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Augment dels serveis a federats 2020

+

1.206 serveis al 2020
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Serveis per modalitat 2020
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Detall de serveis 2019-2020
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Seguim millorant
NOVETATS 2021

Cobertura per als federats assistents a cursos
organitzats per la FEEC.
Inclusió de les bicicletes de muntanya amb cadires
adaptables (Cadires XROVER).
Repatriació d’objectes personals (equipatge, material
de muntanya...) d’un federat mort o ferit greu a la
destinació d’origen.
Cobertura del trasllat del federat després d’una
hospitalització si aquest no té un transport propi per
tornar al seu domicili.
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Recorda
Pòlissa de Responsabilitat Civil
S’augmenta el límit assegurat per sinistre d’1.000.000 € a 1.700.000 €
L’àmbit de cobertura territorial a tot el món excepte USA/Canadà. Actualment
tenim àmbit Unió Europea i Andorra. Aquesta millora és molt important pels
federats que practiquen esport a l'estranger.
Inclosa per a membres ECAM sempre que estiguin realitzant cursos de la FEEC
Eliminació de la limitació de 90 dies per l’assistència a cursos oficials de monitor,
professor o entrenador en esports FEEC a l’estranger
Ampliació de l’àmbit territorial de cobertura per senderisme al Pirineu francès i en
zones d'’influència a la modalitat C
Inclusió de cobertura expressa a accidents per causa d’electrocució

Cobertura exclusiva laboral per a federats :
Cobertura d’un capital diari de 16 €, amb franquícia de 7 dies i un màxim d’un any
Prima anual de 65 €
Cobertura en cas d’incapacitat temporal del federat derivada d’un accident cobert
per la pòlissa d’accidents de la FEEC
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Els preus de les llicències per al 2021 s'han
aprovat per unanimitat a l'Assemblea General
Extraordinària de la FEEC del 28 de novembre
de 2020.

Increment despesa sanitària assegurança 2021

+ 8-13% proveïdors sanitaris
+ 5% IPC assegurances mèdiques
+ 4,8% IPC sanitari

Llicència FEEC mateix preu, mateixes condicions
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Mantenim preus
Aquest 2021 no s'apujaran els preus de les
llicències federatives.
En els darrers 4 anys l'augment de preus ha estat poc
significatiu i ha pujat un 1'01%. Des de la FEEC s'ha prioritzat
en tot moment el poder millorar els serveis que s'ofereix als
federats sense augmentar els preus de les llicències.

Aquest 2020 la despesa de l'assegurança a
30 de novembre ha superat els 2.651.000€
pressupostats.
El creixement en nombre de federats dona força a la FEEC per
poder tenir més força davant la companyia asseguradora per
poder trobar les millors condicions possibles.
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Avantatges per als
federats
Assegurança
Refugis
Més de 400 establiments amb descomptes
Cursos de formació exclusius
Informació a l'instant APP FEEC
Tracks de senders homologats gratuïts
Revista Vèrtex
Servei del defensor al federat
Assegurança mèdica inclosa en les inscripcions de proves
APP Pin Route gratuïta

“Dibuixa el camí, sent la muntanya"
FEEC 2021

