Llicències Espeleologia 2022

Per obtenir la llicència federativa cal que sigueu socis de l’entitat. Us podeu fer
socis en el següent botó. Tingueu en compte que per obtenir la condició d’associat
cal validar les dades que ens proporcioneu i que aquest tràmit triga unes 24 h. Per
tant, us haureu de fer socis, esperar les 24 hores, i fer la llicència federativa.
En cas que la necessiteu de forma urgent, feu-vos socis i poseu-vos en contacte amb
Secretaria, de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 h al telèfon 93 788 30 30 per a una
validació immediata de les dades.

Si ja ets soci:
Pots anar directament al formulari de tramitació
Vés al formulari de tramitació

Si encara no ets soci:
Fes-te soci del CET

Taula de preus i cobertures:
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Tots els i les espeleòlogues i/o practicants d’alguna de les disciplines pròpies de la
Federació han de disposar d’una llicència federativa per poder participar en
activitats o competicions oficials de caràcter federat.
La Federació Catalana d’Espeleologia lliurarà la llicència esportiva per poder participar en
activitats o competicions oficials dins l’àmbit de Catalunya, la qual també habilitarà
esportistes per a les activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal quan
incorpori la quota corresponent a la FEE.
Aquesta llicència contindrà els conceptes econòmics mínims següents:
1. Assegurança obligatòria d’accident esportiu.
2. Quota corresponent a la FCE.
La llicència federativa és un dret individual i intransferible de la persona
espeleòloga, mitjançant el qual accedeix a la participació en les activitats o
competicions oficials de caràcter federat. Aquesta llicència tindrà una vigència d’un any
natural i pot ser lliurada per la Federació mitjançant una de les modalitats següents:
Llicència d’espeleòleg/òloga d’entitat, lliurada a l’esportista a través d’una entitat
esportiva o entitat privada sense afany de lucre afiliada o secció esportiva d’entitat
lucrativa o d’empresa de serveis esportius adherida.
Llicència d’espeleòleg/òloga personal, lliurada directament a l’esportista, sempre que
acrediti la formació adient en alguna de les disciplines esportives assumides per la
Federació mitjançant la realització dels cursos organitzats per alguna de les entitats
afiliades o adherides que siguin homologats per la Federació.
Llicència de jutge /jutja.
Llicència de tècnic/ tècnica.
L’Assemblea General fixarà anualment les quotes i les condicions d’obtenció de la
llicència per cadascuna de les disciplines.
La Federació Catalana d’Espeleologia podrà emetre un carnet d’espeleòleg o espeleòloga
veterana, que, sense incloure assegurança, dóna accés als serveis i activitats
federatives no esportives
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Formulari de tramitació de la llicència federativa d’espeleologia:
->
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