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Coneix la teva Federativa! 
Les federades i federats de la Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS) disposen de diferents avantatges al tramitar la 
seva Federativa.  

Però, què inclou la llicència federativa? 
 

▪ Actua com a identificació a l’hora de practicar qualsevol esport 
acollit a la FECDAS. 

▪ Actua com a passaport per a poder participar en competicions 
federatives. 

▪ Actua com a permís d’armes obligatori per a la pràctica de la pesca 
submarina (BOE 55/93). 

▪ Actua com a via d’accés a nombrosos descomptes en diferents 
serveis relacionats amb el món de les activitat subaquàtiques. 

▪ Actua com a assegurança mèdica obligatòria per a la pràctica 
d’activitats subaquàtiques i assegurança de responsabilitat civil. 

 

I, com la puc aconseguir?  
 
La llicència federativa la pot aconseguir qualsevol persona que practiqui 
les diferents modalitats esportives acollides a la FECDAS.  

Aquest tràmit es pot fer a través dels més de 150 clubs esportius i centres 
associats a la FECDAS o bé directament a la seu de la Federació 
(consulta’ls aquí).  

Però recorda! Sempre serà millor acudir a un club, ja que podreu conèixer 
a molta gent i accedir a avantatges més diversos. 
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I l’assegurança, quines cobertures m’ofereix?  

La FECDAS ofereix els serveis de l’asseguradora Helvetia.  

Amb aquesta asseguradora no només disposaràs de cobertura dintre del 
territori, sinó que a més estaràs cobert si vols practicar activitats 
subaquàtiques a l’estranger. Això si, amb la corresponent notificació 
prèvia (per a més informació). 

Si en vols saber més sobre les prestacions de l’assegurança pots consultar 
la següent taula: 
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¡Conoce tu Federativa! 
Las federadas i federados de la Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS) disponen de diferentes ventajas al tramitar su 
Federativa.  

Pero, ¿qué incluye la licencia federativa? 
 

▪ Actúa como identificación en el momento de practicar cualquier 
deporte acogido en la FECDAS. 

▪ Actúa como pasaporte pera poder participar en competiciones 
federativas. 

▪ Actúa como permiso de armas obligatorio para la práctica de la 
pesca submarina (BOE 55/93). 

▪ Actúa como via de acceso a numerosos descuentos en diferentes 
servicios relacionados con el mundo de las actividades 
subacuáticas. 

▪ Actúa como seguro médico obligatorio para la práctica de 
actividades subacuáticas y seguro de responsabilidad civil. 

 

Y, ¿cómo la puedo conseguir?  
 
La licencia federativa la puede conseguir cualquier persona que practique 
las diferentes modalidades deportivas acogidas en la FECDAS. 

Este trámite se puede hacer a través de los más de 150 clubes deportivos 
y centros afiliados a la FECDAS o bien directamente en la sede de la 
Federación (consúltalos aquí).  

¡Pero recuerda! Siempre será mejor acudir a un club, ya que podréis 
conoces a mucha gente y acceder a ventajas más diversas. 
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Y el seguro, ¿qué coberturas me ofrece?  

La FECDAS ofrece los servicios de la compañía aseguradora Helvetia.  

Con esta aseguradora no solo dispondrás de cobertura dentro del 
territorio, sino que estarás cubierto si quieres practicar actividades 
subacuáticas en el extranjero. Eso sí, con la correspondiente notificación 
previa (para más información). 

Si quiere saber más sobre las prestaciones del seguro puede consultar la 
siguiente tabla: 
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