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LA LLICÈNCIA FEDERATIVA 

1. La Llicència 
 

1.1. Que és la llicencia? 
 
La llicència federativa és un document d’identificació personal de l’esportista o aficionat 
d’activitats de muntanya. Formarà part del col·lectiu i persones que compartim la mateixa 
passió per la natura i la practica dels esports de muntanya. 
 

 
 
Si disposes de la Llicència federativa FAM tindràs la possibilitat de participar en grans 
esdeveniments que s’organitzen durant tot l’any a Andorra. Però també podràs participar en 
activitats que s’organitzen en altres països. 
 
Ofereix una cobertura en cas d’accident, proporciona avantatges en serveis (refugis, botigues 
de material tècnic), descomptes amb empreses col·laboradores i facilita els tràmits davant 
dels professionals sanitaris i de seguretat (cossos de rescat, guies de muntanya, banders, 
agents forestals, etc.). 
 

1.2. Tipus de Llicència 
 
Existeixen dos tipus de llicencia: 
 
La Llicència Esportiva i la Llicència Lleure, totes dues tenen les mateixes prestacions i preu, 
però només la Llicència Esportiva, t’habilita per participar en les competicions a nivell nacional 
o internacional 
 
Per obtenir la Llicència Esportiva cal tenir un certificat mèdic oficial que sigui vigent i que 
acrediti l’habilitat per la pràctica de l’esport que es competeixi  (s’ha de tenir en el moment 
de l’alta i també quan es participa a competicions). 
 

1.3. Participació a les competicions 
 
Per poder participar en competicions oficials i poder classificar en les copes i/o campionats 
d’Andorra, o en altres competicions internacionals tan a Andorra com a altres països, es 
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necessari tenir la llicència esportiva, el que suposa haver lliurat a la federació 
a traves del teu club d’afiliació, un certificat mèdic oficial esportiu. 
 
Si durant l’any en curs demaneu un canvi de llicència lleure a competició s’haurà d’abonar 5€ 
en concepte de duplicat de targeta. 
 

1.4. Participació en activitats no competitives 
 
Amb qualsevols dels dos tipus de llicència es pot participar en les activitats no competitives. 

2. Obtenir la Llicència Federativa 
 

2.1. Requisits 
 
Per obtenir-la s’ha de ser soci o associar-se a una de les entitat afiliada a la FAM. A on us 
gestionaran l’obtenció de la llicencia (esportiva o lleure). 
 
Per obtenir la Llicència esportiva, per poder participar en les competicions oficials, cal 
presentar un certificat mèdic oficial esportiu que indiqui l’activitat practicada. 
 

2.2. Federa’t a traves del teu Club 
 
Per aconseguir la llicència cal dirigir-se a qualsevol de les entitats afiliades, a on us gestionaran 
l’obtenció de la llicencia (esportiva o lleure) 
 
Per obtenir-la s’ha de ser soci d’una entitat afiliada a la FAM. A l’Annex I trobaràs la relació 
d’entitats a on et pots dirigir. 
 
Algunes d’aquestes entitats ofereixen la possibilitat  de fer-te soci i federar-te a traves de la 
seva web. 
 

2.3. Federa’t online 
 
A partir de la tardor 2022 
 
Per poder federar-te online s’han de complir els següents requeriments: 
 
L’opció online només es podrà fer servir en cas que no s’estigui federat 
No ser soci del club que triïs 
Disposar del NIA 
Disposar de correu electrònic i telèfon mòbil 
Ser major d’edat o realitzar la tramesa conjuntament amb els tutors legals de la persona 
 
Accedir a través la web de la federació : https://www.fam.ad/ 

https://www.fam.ad/
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2.4. Vigència de la llicència federativa 
 
La vigència de la llicència és d’un any natural i finalitza el 31 de desembre de l’any en curs.  
 

2.5.- La Targeta i l’app 
 
Durant l’any 2022, encara serà vigent la targeta de la Llicència federativa. A partir de la tardor, 
es començarà a implantar l’aplicació mòbil (Android i IOS), que tindrà incorporada la targeta. 

3. Tarifes 2022 
 

3.1. Tarifa de la Llicència federativa 
 

AREA GEOGRAFICA CODI DESCRIPCIÓ QUOTA 

ANDORRA 

FAM-A1 - 24 anys 35,20 € 

FAM-A2 25 a 64 anys 40,10 € 

FAM-A3 + 65 anys 35,20 € 

EUROPA 

FAM-B1 - 24 anys 48,72 € 

FAM-B2 25 a 64 anys 53,62 € 

FAM-B3 + 65 anys 48,72 € 

MUNDIAL 

FAM-C1 - 24 anys 149,60 € 

FAM-C2 25 a 64 anys 154,50 € 

FAM-C3 + 65 anys 149,60 € 

 
A aquests preus cal afegir la quota del club: 
 

3.2. Quota dels Clubs Afiliats 
 

CPA Quota Club Pirinenc Andorrà 25,00 € 

SEC Quota Soldeu Esquí Club 30,00 € 

ECPCGR Quota Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig 30,00 € 

ECOA Quota Esquí Club Ordino Arcalís 31,00 € 

ZENIT Quota Zenit – Esport Èlit 20,00 € 

BLOC CAFÈ Quota Bloc Café 25,00 € 

SANLORIA Quota Club Esportiu Sanlòria 21,00 € 

AAA Quota Amics Atletisme Andorra 25,00 € 

CTSA Quota Club Triatlò Serradells Andorra 25,00 € 
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NLC Quota No Límits Club 25,00 € 

ANDONA Quota Club Andorra 30,00 € 

   

4. Protecció de l’assegurança personal 
 
El titular de la llicència federativa gaudeix de les cobertures d’una assegurança en cas 
d’accident. Les garanties cobertes inclouen la diferència de la cobertura de la CASS, les 
despeses de salvament, repatriació, etc. 
 
Amb l’assegurança que tindrà per ser federat, practicaràs esports de muntanya amb la 
tranquil·litat de saber que disposes de les millors cobertures en assistència sanitària, 
rehabilitació, rescat o repatriació, a més de cobrir també en la majoria de casos la possible 
Responsabilitat Civil que pot derivar-se com a conseqüència d'haver provocat algun dany 
practicant algun dels nostres esports, dins dels límits especificats per la pòlissa y segons la 
modalitat que hagis escollit al tramitar la llicència federativa. 
 
Tingues en compte que la majoria d’assegurances sanitàries i de viatges privats no cobreixen 
els accidents esportius i especialment els de muntanya.  
 
El rescat també està inclòs, sempre que sigui per motiu justificat. 
 

 
 

4.1. Nivell de cobertura 
 
Podeu triar el nivell de cobertura de la llicència segons aquestes tres àrees geogràfiques que 
juntament amb l’edat del llicenciat determinaran el preu: 
 

• Andorra 

• Europa 

• Tot el Món 
 
Degut a les dimensions del nostre país i per la facilitat en sobrepassar les nostres fronteres 
molt fàcilment, recomanem vivament a tothom de triar l’àrea geogràfica d’Europa o mundial 
 

4.2. Activitats cobertes 
 
Veure pòlissa a l’Annex 2.  
 



La Llicència Federativa 

 7 

Inclou tots els esports propis de la Federació Andorrana de Muntanyisme: 
 

• Alpinisme 

• Escalada 

• Excursionisme 

• Raquetes de Neu 

• Esquí de muntanya 

• Curses d’orientació 

• Descens de Barrancs 

• Curses de muntanya 

• Espeleologia 
 
La pòlissa inclou expressament altres esports, que també acostumen a practicar els 
muntanyencs: 
 

• Esquí alpí 

• Bicicleta de muntanya (Inclòs elèctriques) 

• Freeride 

• .... 

• Per esports no inclosos en aquesta llista fer la consulta a la federació. 
 
La pòlissa exclou expressament els accidents a conseqüència de la utilització com a conductor 
de tota classe de motocicletes, ciclomotors i enginys diversos o propulsats per motor 
d’explosió 
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4.3. Garanties i capitals assegurats: 
 
Àmbit nacional 

Mort menor de 16 anys Capital del sepeli 

Mort major de 16 anys 12.000 € 

Invalidesa permanent 12.000 € 

Assistència mèdica  Complement CASS 10.000 € 

Rescat de muntanya / Repatriació 10.000 € 

 
Àmbit europeu 

Mort menor de 16 anys Capital del sepeli 

Mort major de 16 anys 12.000 € 

Invalidesa permanent 12.000 € 

Assistència mèdica  Complement CASS 10.000 € 

Assistència mèdica lliure elecció 3.000 € 

Rescat de muntanya / Repatriació 10.000 € 

 
Àmbit mundial 

Mort menor de 16 anys Capital del sepeli 

Mort major de 16 anys 12.000 € 

Invalidesa permanent 12.000 € 

Assistència mèdica  Complement CASS 10.000 € 

Assistència mèdica lliure elecció 3.000 € 

Rescat de muntanya / Repatriació 10.000 € 

 

Responsabilitat Civil Individual 6.000 € 

 

4.4. Tramitar un sinistre 
 
Procediment a seguir en cas d’accident a la muntanya 
En cas d’accident lleu 

• Aneu al metge o especialista i guardeu sempre els tiquets o factures originals.  

• Aboneu l’import de la visita. 

• Si us calen visites posteriors, exploracions extres o sessions de rehabilitació feu el mateix 

procediment (abonar i guardar tiquets o factures). 

En cas d’accident greu 

• Aviseu als serveis de rescat del país o zona regional 

• Se us traslladarà al centre mèdic assistencial més proper 

• Comuniqueu que esteu federats amb la llicència FAM d’Andorra 

En qualsevol cas fer la declaració el mes aviat possible: 
Feu la declaració d’accident a la companyia asseguradora,  
 



La Llicència Federativa 

 9 

 
Baixada del Molí, 14 

AD500 Andorra la Vella. 
Telèfon: (+376) 808.808 

Fax: (+376) 865.111 – 868.586 
multisegur@multisegur.com 

 
És un requeriment imprescindible per evitar quedar fora de la cobertura de l’assegurança. Els haureu 
de donar les dades generals. 

• Data i hora de l’accident 

• Lloc on s’ha esdevingut l’accident 

• Explicar com ha sigut causat 

• Entregar totes les factures 

 

En cas de dificultats o d’accident estarem al vostre costat per ajudar-vos a resoldre tots els 
tràmits necessaris. 

5. Avantatges lligats a la llicència 
 

5.1. Forfet Natura 
 
5.1.1. Que es el Forfet Natura 

 
El Forfet Natura és un passi global que permet la pràctica dels esports de neu, alternatius a 
l’esquí alpí a les estacions de Grandvalira, Ordino Arcalís, Vallnord – Pal Arinsal i Naturland. 
Es tracta d’un forfet vàlid tant per a la temporada d’hivern i estiu. 
 
A L’HIVERN els usuaris podran accedir de forma diària i sense limitacions a 27 circuits d’esquí 
de muntanya disponible i als espais habilitats per a les raquetes de neu, així com a la 
utilització d’un total de 13 remuntadors amb una pujada i una baixada per dia i giny. 
 
Amb aquest, també s’inclou el servei de socors i trasllat al centre mèdic de l’estació en cas 
d'accident en els circuits i pistes habilitades per la pràctica de l’activitat. 
 
A L’ESTIU aquest forfet donarà accés a l’ús dels remuntadors indicats per les estacions, amb 
una pujada i una baixada per dia i remuntador. 
 

multisegur@multisegur.com
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TARIFA ÚNICA: 125 € (10% de descompte pels federats de la FAM) 
 
EL FORFET NATURA ES POT ADQUIRIR: 
 

• A les oficines de Ski Andorra i a les taquilles de Vallnord - Pal Arinsal 

• Online: amb recollida en diferents punts:  
https://skinatura.skisolution360.com:6525/  

 
Més informació: https://skiandorra.ad/  
 
5.1.2. GrandValira 

 
 

 
 

Hivern • 11 circuits d’esquí de muntanya. 

 • 20 circuits de raquetes de neu. 

 
• Accés als següents remuntadors: telecabina de Canillo, telecabina d’El 

Tarter, telecabina de Soldeu, telecabina Els Pioners (Pas de la Casa), 
Funicamp, teleesquí de Montmalús i telecadira Xavi. 

  

Estiu: • Accés al telecabina de Canillo, telecabina de Soldeu, i Funicamp. 

 
Més informació: https://www.grandvalira.com 

 
5.1.3. Ordino-Arcalís 

 
 

https://skiandorra.ad/ca/menu-21/contacte.html
https://skinatura.skisolution360.com:6525/
https://skinatura.skisolution360.com:6525/
https://skinatura.skisolution360.com:6525/
https://skiandorra.ad/
https://www.grandvalira.com/
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Hivern • 5 circuits d’esquí de muntanya. 

 • Zones habilitades per a la pràctica de raquetes de neu. 

 • Accés al telecabina de Tristaina. 

  

Estiu: • Accés al telecabina de Tristaina i telecadira de Creussans. 

 

Més informació:  https://www.ordinoarcalis.com/  
 

5.1.4. Vallnord – Pal/Arinsal 

 
 

 
 

Hivern • 8 circuits d’esquí de muntanya. 

 • 6 circuits de raquetes de neu. 

 
• Accés al telecabina de la Massana, telecabina Els Orriols d'Arinsal, 

telefèric d’Arinsal - Pal, teleesquí La Tossa i cinta transportadora Pla de la 
Cot. 

 
• Accés als Campionats Mundials d’esquí de muntanya Comapedrosa 

Andorra. 

 
• L’estació posarà a la teva disposició un equip de pisters socorristes des de 

les 7.00h del matí fins les 22.00h. Cal consultar els itineraris nocturns 
establerts per l'estació. 

  

Estiu: • Accés al telecabina de la Massana i al telefèric d’Arinsal - Pal. 

 
• Accés a les dues Copes del Món: UCI MTB World Cup i Skyrace 

Comapedrosa. 
 
Més informació:  https://www.vallnord.com 

 
5.1.5. Naturland 

 
 

https://www.ordinoarcalis.com/
https://www.vallnord.com/
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Hivern • 3 circuits d’esquí de muntanya. 

 • Zones habilitades per a la pràctica de raquetes. 

 
5.1.6. Normes d’ús  

 
Recorda que per practicar l'esquí de muntanya a les estacions d'esquí cal respectar les normes 
específiques i recomanacions: 
 

• Únicament està permès practicar l’esquí de muntanya en els itineraris oa les pistes 
d'esquí i en els horaris previstos per l'empresa explotadora. 

• No s’ha d’utilitzar mai una pista tancada. Cal respectar les indicacions relatives a les 
pistes. 

• Està prohibit de portar gossos. 

• Està prohibit als vianants i als practicants de raquetes caminar per les pistes i els 
itineraris d’esquí de muntanya. Hi ha circuits específics preparats per a aquesta 
pràctica. 

• No es permet esquiar pels circuits de pujada marcats fora pistes. 

• Cada estació disposa de la informació específica dels itineraris i les pistes permeses 
per a la pràctica de l’esquí de muntanya, i cal consultar-la abans d’iniciar-ne la pràctica 

 
Per més informació: https://skiandorra.ad/ca/menu-23/esqui-de-muntanya.html  
 
Més informació:  https://naturland.ad/  
 

5.2. Ús del telefèric i del Refugi del Comapedrosa 
 

 
 
 
10% dte. als Federats, a través d’un Cupó de 
Descompte que els facilitem des de la Central 
de Reserves per a que puguin gaudir d’aquest 
benefici en el moment de fer la seva reserva en 
línia. 
 
 
 
 

 
https://shop.vallnordpalarinsal.com/ca/refugi-comapedrosa_a_492810.html 
 

https://skiandorra.ad/ca/menu-23/esqui-de-muntanya.html
https://naturland.ad/
https://shop.vallnordpalarinsal.com/ca/refugi-comapedrosa_a_492810.html
https://shop.vallnordpalarinsal.com/ca/refugi-comapedrosa_a_492810.html
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Per poder obtenir el Codi corresponent, els federats han de contactar amb la 
Central de Reserves abans de fer la reserva: 
 
– Per email: shop.palarinsal@vallnord.com 
– Per Whatsapp: +376 62 34 62 
 
Més informació:  https://vallnord.com/  
 

5.3. Descomptes en els refugis guardats d’Andorra, segons conveni 
 
5.3.1. Refugi de Comapedrosar 

 
 
Descompte de 2€ en l’import de 
pernoctació exclusivament 
 
Més informació: 
https://refugicomapedrosa.ad/  
 
 
 
 

 
5.3.2. Refugi de Sorteny 

 
 
 
Descompte de 10% en l’import de pernoctació 
o ½ pensió 
 
Més informació: 
https://www.refugisorteny.com/   
 
 
 
 
 
5.3.3. Refugi de Juclar 

 

mailto:shop.palarinsal@vallnord.com
https://vallnord.com/
https://refugicomapedrosa.ad/
https://refugicomapedrosa.ad/
https://www.refugisorteny.com/
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Descompte de 2€ en l’import de pernoctació 
exclusivament 
 
Més informació: 
https://www.refugidejuclar.com   
 
 
 
 
 

 
 
5.3.4. Refugi de l’Illa 

 
 
Descompte de 10% en l’import de pernoctació i 
restauració 
 
Més informació: 
https://www.refugidelilla.ad/   
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Descomptes en refugis de la FEEC segons conveni 
 

 
 
Descomptes als refugis de la FEEC en les mateixes condicions que els seus federats. 
 
Més informació: https://www.feec.cat/refugis  
 

https://www.refugidejuclar.com/
https://www.refugidelilla.ad/
https://www.feec.cat/refugis
https://www.feec.cat/refugis
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5.5.- Descomptes en la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya segons 
conveni amb la FEEC 

 
 
Els federats de la FAM tindran un 10% de descompte en els serveis de pernocta i àpats que 
realitzin en les instal·lacions dels serveis gestionats per la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya (XANASCAT).  El llistat dels albergs que tenen descompte es poden consultar a : 
https://xanascat.cat/  
 
5.6.- Descompte en la participació a l’Andorra Walking Festival 

 

  
 
L’Andorra Walking Festival es un programa d’activitats de senderisme al matí 
complementades amb activitats culturals (romànic, museus, gastronomia autòctona i 
degustacions, conferències, etc…) a la tarda vespres. 
 
L’Andorra Walking Festival 2022 tindrà una durada de fins a 6 dies, de l’11 al 17 de setembre 
de 2022. 
 
Aquesta activitat forma part de la Liga de Senderismo 2022 que organitza la FEDME 
 
 
5% de descompte als federats de la FAM, en  totes les inscripcions de l’Andorra Walking 
Festival 
 
Més informació : 
https://andorrawalkingfestival.com/  
https://misendafedme.es/liga-de-senderismo/  
 
  

https://xanascat.cat/
https://andorrawalkingfestival.com/
https://andorrawalkingfestival.com/
https://misendafedme.es/liga-de-senderismo/
https://misendafedme.es/liga-de-senderismo/
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ANNEXES 

 
1.- Clubs afiliats a la FAM 
2.- Pòlissa d’assegurances 
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Annex 1: Clubs Afiliats a la FAM 
 
 

Club Pirinenc Andorrà 
Adreça:  Centre Esportiu dels Serradells 

Ctra. de la Comella, Serradells, pis 2 local1 
AD700 Escaldes-Engordany 

Telèfon:  +(376) 822 847 
Correu:  cpa@andorra.ad 
Web:   www.cpa.ad 
Horaris:  Dilluns a divendres: de 16:00h a 20h 
 
 

Soldeu Esquí Club 
Adreça:  Edifici Perecaus, 1r, Despatx 3 

AD100 Canillo 
Telèfon:  +(376) 851 242 
Correu:  sec@sec.ad 
Web:   www.sec.ad 
Horaris:  Estiu: Dilluns a dijous: de 10h a 15h 

Hivern: Dilluns a divendres: de 10h a 16h 
 
 

Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig 
Adreça:  Edifici Funicamp, Planta 2 

AD200 Encamp 
Telèfon:  +(376) 832 067 
Correu:  info@esquiclubpcgr.com 
Web:   www.esquiclubpcgr.com 
Horaris:   Maig, juny i juliol: Dilluns a divendres: de 9h a 15h 

Juliol i agost: Tancat 
Octubre a abril: Dilluns a divendres: de 9h a 13h i 15h a 19h 

 
 

Esquí Club Ordino-Arcalís 
Adreça:   Xalet ECOA 

AD300 Ordino 
Telèfon:  +(376) 747 374 
Correu:   administracio@ecoa.ad 
Web:    www.ecoa.ad 
Horaris:   Dilluns a divendres: 9h a 15h 
 
 

Telemark Club Zenit 
Adreça:   Av. General de Canillo, Edifici Forn del Calç 

AD100 Canillo 
Telèfon:   +(376) 330 720 
Correu:   clubzenit@andorra.ad 

mailto:cpa@andorra.ad
http://www.cpa.ad/
mailto:sec@sec.ad
http://www.sec.ad/
mailto:info@esquiclubpcgr.com
http://www.esquiclubpcgr.com/
mailto:administracio@ecoa.ad
http://www.ecoa.ad/
mailto:clubzenit@andorra.ad
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Horaris:   Dilluns a divendres: 9h a 15h 
 
 

Club Esportiu Sanloria 
Adreça:   
    
Telèfon:   
Correu:    
Horaris:   
 
 

Club Amics Atletisme Andorra 
Adreça:   Av. Salou 22, 

Estadi Comunal 
AD500 Andorra la Vella 

Telefon:   
Correu:   amicsatletisme@andorra.ad 
Blog:    amicsatletismeandorra.blogspot.com 
Horaris:   
 
 

Bloc Cafè 
Adreça:  Baixada del Molí, 7 

AD500 Andorra la Vella 
Telefon:    
Correu:   info@bloccafe.com 
Blog:   http://www.bloccafe.com/ 
Horaris:   
 
 

Club Triatló Serradells Andorra 
Adreça:  Plaça Baró Pierre de Coubertin, S/N 

Centre Esportiu dels Serradells 
AD500 Andorra la Vella 

Telèfon:  +(376) 387 191 
Web:   http://www.triatloserradellsandorra.com 
Horaris:   18h a 20h 
 
 

No Límits Club 
Adreça:  Av. Fiter i Rossell 25, 1 planta 

AD700 Escaldes-Engordany 
Principat d’Andorra 

Telèfon:  +376 802122 M. +376 684122 
Correu:   
web:   nolimitsclub@andorra.ad 
Horaris :   
 

mailto:amicsatletisme@andorra.ad
http://amicsatletismeandorra.blogspot.com/
mailto:info@bloccafe.com
http://www.bloccafe.com/
http://www.triatloserradellsandorra.com/
mailto:nolimitsclub@andorra.ad
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Andona 
Adreça:  Carrer Josep Rossell núm. 10 

AD400 La Massana 
Principat d’Andorra 

Telèfon:   
Correu:  andona.team@gmail.com 
Horaris:   
 
 

Club Triatló Andorra 
Adreça:  Carrer Manel Cerqueda nº3, 5-4  
   AD700, Escaldes-Engordany 

Principat d’Andorra. 
Telèfon:   
Correu:   clubtriatloandorra@gmail.com  
Horaris:    
 
 
  

mailto:andona.team@gmail.com
mailto:andona.team@gmail.com
clubtriatloandorra@gmail.com


La Llicència Federativa 

 20 

Annex 2 : Pòlissa d’Assegurances 
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