
FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA                                    971 291 374  |  secretaria@fbmweb.com

Sènior                          
(+74 anys)

Adults                            
(18 -74 anys)

Juvenils                           
(14-17 anys)

Infantils                             
(0-13 anys)

32,90 € 43,09 € 21,06 € 15,55 €

55,08 € 65,15 € 25,60 € 20,34 €

X 37,66 € 20,20 € 16,16 €

44,85 € 60,53 € 35,43 € 21,10 €

63,43 € 79,92 € 40,21 € 24,05 €

109,48 € 125,54 € 55,50 € 28,14 €

D (Fins 7000 mts.) 116,32 € 132,26 € 106,17 € X

E (Més 7000 mts.) X 563,80 € X X

5,60 € 1,20 €

                              ANUALS 2021

AUT-1

A

AMPLIACIONS A FEDME:

Activitats B: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, 

espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

Illes Balears.

CXM AUT

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

AUT-2 Activitats AUT-2: Excursionisme, campaments, Marxa i Senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, 

espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

11,95 €

SUPLEMENTS: BTT    39,02 €

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.

ESQUÍ NÒRDIC    11,39 €

Ídem A i B                     

+ Europa.
C Activitats C: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, 

espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

Mundial.
Activitats D i E: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, espeleologia,                     

raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

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

B
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DUPLICATS:

AMPLIACIONS:

INFORMACIÓ ADICIONAL

2,55€ / 5,10€AMPLIACIONS FBME / DUPLICATS:

*  Duplicats: Per tramitar un duplicat s’haurà de comunicar per correu electrònic a secretraria@fbmweb.com, indicant número de DNI i nom complet, 

aquestes tindran un cost addicional de 5,00€.

*  Per tramitar una ampliació de cobertura, es realitzen a la plataforma PlayOff: 

6. El preu de l'ampliació es facturarà juntament amb el preu de diferència de la nova cobertura escollida i surtirà directament el total dels costs de 

l'ampliació a la factura mensual, així com la resta de llicències del mes.

1. Pantalla: Licencias > Todas > Buscador: posa’m llinatges o DNI de la/del interessada/t.

2. Pitja’m i ens fica’m dins la fitxa del/de la soci/a.

3. Un cop dins, sempre i quant aquesta fitxa es trobi abonada (ja que si no, no es possible realitzar una ampliació), a dalt, a la dreta, sortirà un botó verd que 

diu “Nueva ampliación”.

4. Pitja’m, accepta’m comentari i ja ens surt la pantalla per posar la nova cobertura desitjada, especifica’m disciplina per preferència i dona’m a “guardar”.

5. Listo, ens sortirà a la pantalla principal (Licencias > Todas) en estat Validada i amb la nova cobertura.
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Sènior                          
(+74 anys)

Adults                            
(18 -74 anys)

Juvenils                           
(14-17 anys)

Infantils                             
(0-13 anys)

28,68 € 33,15 € 19,42 € 10,50 €

X 31,38 € 17,47 € X

42,41 € 46,37 € 25,63 € 12,24 €

5,60 € 1,20 €

SUPLEMENTS: BTT    39,02 € ESQUÍ NÒRDIC    11,39 €

AMPLIACIONS FEDME:                                             
(A partir de l’1 d’octubre).

8,00 €

Espanya,            

Andorra,              

Pirineu francès,                        

Portugal                              

i Marroc.

Illes Balears.

OT                

AUTONÒMICA

OT CXM AUT

4 DARRERS MESSOS 2021 (Setembre, 

Octubre, Novembre i Desembre) 

OT NACIONAL
Activitats B: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, 

espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

Activitats AUT-2: Excursionisme, campaments, Marxa i Senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, 

espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.

Únicament a les Illes Balears i amb les següents activitats:                                                                                                                

competicions i entrenaments de curses per muntanya amb els requisits dels reglaments que especifiquen.


