
FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA 
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Tel. 971 29 13 74  |  Wsp. 681 003 724 

 

ANUALS    
LLIURES 2022 

Sènior                          
(+74 anys) 

Adults     
(18 -74 anys) 

Juvenils                           
(14-17 anys) 

Infantils                             
(0-13 anys) 

Illes Balears. 

AUT-1 
63,00 € 73,00 € 41,00 € 25,00 € 

Activitats AUT-1: excursionisme, senderisme, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses i campaments. 

AUT-2 

85,00 € 95,00 € 46,00 € 30,00 € 

Activitats AUT-2: excursionisme, senderisme, marxes, escalada, barrancs, curses per muntanya, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses, 
campaments, alpinisme, espeleologia, vies ferrates, raquetes de neu, snow muntanya i splitoboard. 

CXM AUT 

X 68,00 € 40,00 € 26,00 € 

Únicament a les Illes Balears i amb les següents activitats:                                                                                                                
competicions i entrenaments de curses per muntanya amb els requisits dels reglaments que especifiquen. 

Espanya,            
Andorra,              

Pirineu francès,                        
Portugal                              
i Marroc. 

A 
75,00 € 91,00 € 55,00 € 31,00 € 

Activitats A: excursionisme, senderisme, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses i campaments. 

B 

93,00 € 110,00 € 60,00 € 34,00 € 

Activitats B: excursionisme, senderisme, marxes, escalada, barrancs, curses per muntanya, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses, 
campaments, alpinisme, espeleologia, vies ferrates, raquetes de neu, snow muntanya i splitoboard. 

Ídem A i B                     
+ Europa. 

C 

140,00 € 156,00 € 76,00 € 38,00 € 

Activitats C: excursionisme, senderisme, marxes, escalada, barrancs, curses per muntanya, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses, 
campaments, alpinisme, espeleologia, vies ferrates, raquetes de neu, snow muntanya i splitoboard. 

Mundial. 

D (Fins 7000 mts.) 146,00 € 162,00 € 126,00 € X 

E (Més 7000 mts.) X 585,00 € X X 

Activitats D i E: excursionisme, senderisme, marxes, escalada, barrancs, curses per muntanya, marxa nòrdica, rocòdrom, travesses,  
campaments, alpinisme, espeleologia, vies ferrates, raquetes de neu, snow muntanya i splitoboard. 

SUPLEMENTS: BTT    40,00 € ESQUÍ NÒRDIC    12,00 € 

AMPLIACIONS A FEDME: 11,95 € 5,60 € 1,20 € 
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ALTRES TARIFES: 

 

  
 

 Com es sol·liciten les llicències en plàstic? 

Sol·licitant la tarja per correu electrònic, enviant un mail a: info@fbmweb.com. Una vegada, rebuda la confirmació i avís, ja podeu passar a 

recollir-la. 

*Es comprovarà detalladament que no hagi estat emesa anteriorment i en cas afirmatiu, es cobrarà com un duplicat. 

 

 Com sol·licitar un duplicat de llicència federativa en plàstic? 

El procediment es el mateix que l’anterior, indicant que es un duplicat de llicència federativa en plàstic al mateix correu electrònic. 

 

 Com puc fer una ampliació de cobertura? 

S’ha de sol·licitar una ampliació de cobertura enviant un mail a la següent adreça: secretaria@fbmweb.com i amb la següent informació: 

o Nom complet 

o DNI 

o Data de naixement 

o Cobertura actual i cobertura desitjada 

Es proporcionarà el número de compte de la FBME per realitzar l’abonament corresponent de la diferència de preu + un recàrrec de 3€ per 

ampliació i gestió de la mateixa. 

LLICÈNCIA EN PLÀSTIC: 3,00 € (*)  

DUPLICATS PLÀSTICS: 5,00 € 

AMPLIACIONS DE COBERTURA:  3,00 € 

(*) Excepte targetes: FEDME, majors de 65 i menors de 18 anys. 


