Taxes Federació 2020
Taxes competicions
Les taxes abonades en concepte de competició impliquen l'aprofitament de la RC de la
federació i les ajudes per part de la federació en obtenció d'autoritzacions, projecte del
itinerari, treballs administratius.

Organització curses per muntanya.
Curses copa Balear.
Taxes, cronometratges i dorsals 750 €
Taxes curses cronos i KM-Vertical 565€
Bonificació a clubs organitzadors 125 €
Bonificació campionats de Balears 250€

Taxes Curses Lliga
Curses populars sempre que no sobrepassin els 12 Km (Ajuntaments) 50€ (no
puntuables lliga)
Curses per etapes 360 €
Curses puntuables
curtes 105 €
mitges 145 €
llargues 245 €
Ultras 355 €
Les curses facturades a clubs integrats dins la federació tindran un abono del
40% sobre aquest preu. Les que siguin campionat de Mallorca en tindran un
60%.

Homologació d’itineraris i/o Realització informe ambiental)
Curses curtes i populars

100€

Curses de mitja distancia 300€
Curses de llarga distancia 500€
Curses ultra

1000€

Les homologacions tindran una validesa sempre que no se modifiqui l'itinerari.

Comprovació senyalització d'itineraris
Curses curtes i mitges 50 €
Curses llargues 65€
Curses ultra 1.5€ per Km

Organització de campionats d’Escalada i Bloc
Competicions de Bloc

120€

Competicions d’Escalada 160€

Organització competicions Marxa Nòrdica
Curses populars no incloses en calendari oficial 100 €
Curses de calendari oficial 70€ (s'aplicarà una bonificació del 40% si
l'organitzador es un club de la federació). Si és campionat de Balears s’aplicarà
un 60% de bonificació.
Comprovació senyalització itinerari 50 €

Organització marxes senderistes
Marxes no incloses en el calendari 70€
Marxes incloses en el calendari 50€

Honoraris Arbitratge (inclouen dietes i desplaçament quan es realitzen a la
propia illa on estan inscrits)

Arbitres curses per Muntanya
50 € curses curtes
80 € curses mitjanes
120 € curses llargues
140 € ultras

Arbitres d’escalada
Àrbitre principal 130 €
Àrbitre de sala 80 €
Traçadors escalada
100€ x 2 dies= 200 €

Arbitres Marxa Nòrdica
Àrbitre principal 80 €
Àrbitre de recorregut 55€

Taxes de caràcter General
Homologació de senders
GR - 30 € per Km comprovació de deficiències 24 € Km
PR- 25 € Km comprovació de deficiències 20 € Km
SL- 20 € Km comprovació de deficiències 15 € Km
Les re-homologacions quinquennals tindran una reducció del 10% dels
preus de l'homologació

Cessió marques registrades
GR 130 € anuals
PR 90 € anuals
SL 50€ anuals

Secretaria
Certificats FBME 5€ taxes secretaria
Duplicat tarja federativa 5€
Ampliació tarja federativa 2.5 €

Assegurances temporals
Activitat per dia 2.5 €
Activitat 2 dies 4.6€
Activitat 3 dies 6.2 €
Activitat 4 dies 7.6 €
Activitat 5 dies 8.5 €
Activitat 6 dies 9.0 €
Activitat 7 dies 9.1 €

Depòsit material de federació (material que deixa la federació)
Aquest dipòsit es retorna al retornar el material
- Taladre 120 €
- Postes senyalització 25€
- Bastons nòrdic 10 €
- Altre material 10 €
-ARVA 30€

Honoraris EBAM (aquets honoraris orientatius serviran de base per la
realització de pressupost de cursos que organitzi la pròpia federació o que
s’ofereixin als clubs)
-Hora teòrica 35 €
-Hora pràctica 15 €
-Hora teòrica-practica 22 €
Els honoraris de professors i tècnics no seran els mateixos, es calcularan per jornada i/o
nombre de participants amb un màxim de 176€ bruts al dia (incloent el desplaçament
al lloc de formació).

Secretari FBME

President FBME

Abonaments personal federatiu i voluntariat

Desplaçaments amb vehicle propi
0.19 €/ km

Dietes per realització de voluntariat federatiu que es realitzin dins el medi natural o
muntanya
Dietes 35 € dia ( sempre que es superin les 8h de voluntariat)
½ dieta 17 €
Equip personal 20

Dietes compensació assistència a actes, reunions i esdeveniments esportius com a
representant i/o delegat federatiu
45 € dia actes fora de la comunitat autònoma
35 € dia actes dins la comunitat autònoma
17€ Assistència a reunions oficials dels òrgans on es troba representada la
federació

