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Llicència federativa / Assegurança FECDAS 
 
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) ofereix als seus 
federats i federades els serveis de l'empresa asseguradora Helvetia, que 
garanteix una cobertura geogràfica mundial. 
 
El telèfon de contacte amb 
l'asseguradora en el cas que se'n 
necessitin els seus serveis és el 
913 349 228, amb el 34 al 
davant en el cas d'una trucada 
internacional. 
 
El servei d'atenció als federats i 
federades està actiu les 24 hores 
del dia. 
 

Què és la Llicència federativa? 
 
- És la teva identificació a l’hora de practicar qualsevol esport acollit a la 
FECDAS. 
 
- És la teva assegurança obligatòria (Decret 54/2000). Cobreix els accidents 
soferts a qualsevol indret del món tant pel que fa a la cobertura mèdica com a 
la responsabilitat civil en la pràctica de l'apnea, l’escafandrisme i el busseig 
clàssic. La pòlissa de responsabilitat civil té un límit de 3.500.000 €. La 
llicència federativa exclou la responsabilitat civil en els EEUU i el Canadà. 
 
- És el teu passaport a l'hora de prendre part en competicions federatives. 
 
- És el teu permís d'armes obligatori per a la pràctica de la pesca submarina 
(BOE 55/93). 
 
- És la via d'accés a descomptes en serveis. 
 



Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930  Sant Adrià de Besòs  

Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Fax: 93 356 30 73 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

 

                                    
 

www.fecdas.cat 

  

 

Quina titulació cal per obtenir la Llicència federativa? 
 
- La llicència la pot obtenir qualsevol persona que estigui titulada en alguna de 
les modalitats esportives acollides a la Federació. 
 

Em serveix per practicar les activitats subaquàtiques a l’estranger? 
 
En el cas dels viatges a l’estranger, per poder gaudir de la cobertura de 
l’assegurança, cal comunicar-los a la FECDAS a través del club amb aquesta 
informació: nom i cognoms; DNI; data en què comença el viatge i destinació. 
 
França i Portugal no estan considerats com a “estranger”. Per tant, els 
desplaçaments que els tinguin com a països de destinació estan sotmesos a les 
condicions normals de la llicència federativa i no cal comunicar-los a la 
FECDAS. 
 
El número de telèfon d’assistència a l’estranger és el 34 913 939 030 

 
Com pots aconseguir-la? 
 
- Mitjançant qualsevol dels més de 150 clubs esportius i centres associats que 
formen la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques ( Clubs FECDAS ). 
 
 
 
Els fulls següents acullen els detalls més destacats de les prestacions: 
 

Accidents 

Despeses sanitàries: Il·limitades (màxim 18 mesos) 

Desplaçaments i estades: Il·limitades (màxim 18 mesos) 

Defunció: 12.000 euros 

Defunció de menors: 3.010 euros  

http://www.fecdas.cat/clubs.php
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Defunció durant la pràctica esportiva sense 
que la causa directa sigui un accident esportiu: 

2.000 euros 

Invalidesa permanent: 20.000 euros 

Rescat, trasllat i tractament en càmera 
hiperbàrica: 

100 % 

Lesions accidentals no traumàtiques Incloses 

Tractament especialitzat i rehabilitació Il·limitat (màxim 18 mesos) 

Pròtesis 100 % (màxim 18 mesos) 

Bateig de busseig Inclòs 

Despeses odonto-estomatològiques Sense límit si la causa és un 
accident esportiu que afecti a 
la boca; si no, 800 euros 

Càmera hiperbàrica Com a conseqüència d’un 

accident disbàric 

 
 

Assistència en viatge 

Despeses sanitàries per malaltia o accident a 
l’estranger: 

100 % (màxim 15.000 euros) 

Allargament de l’estada a l’estranger: Desplaçament per 
hospitalitzacions superiors a 5 
dies; a més de 100 qms., 
pagament de l’estada (42 € per 
dia màxim 10 dies) 

Trasllat o repatriació per malaltia o accident: 100 % 

Localització i salvament: Fins a un màxim de 6.000 
euros 

Despeses de l’acompanyant per viatges: 100 % 

Despeses de l’acompanyant per estada i 
allotjament: 

125 euros/dia amb un màxim 
de 1.205 euros a l’Estat 
espanyol i 155 euros/dia amb 
un màxim de 1.505 euros a 
l’estranger 
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Defunció: 6.016 € 

Càmera hiperbàrica: Com a conseqüència d’un 

accident disbàric 

 
 

Assistència jurídica 

Defensa jurídica Inclosa 

 


