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CLUBS    
ANUALS 2022 

Sènior                          
(+74 anys) 

Adults     
(18 -74 anys) 

Juvenils                           
(14-17 anys) 

Infantils                             
(0-13 anys) 

Illes Balears. 

AUT-1 
33,00 € 43,00 € 21,00 € 15,00 € 

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

AUT-2 

55,00 € 65,00 € 26,00 € 20,00 € 

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 38,00 € 20,00 € 16,00 € 

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 
45,00 € 61,00 € 35,00 € 21,00 € 

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

B 

63,00 € 80,00 € 40,00 € 24,00 € 

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 

110,00 € 126,00 € 56,00 € 28,00 € 

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.) 116,00 € 132,00 € 106,00 € X 

E (Més 7000 mts.) X 565,00 € 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? 

Utilitzant la plantilla entregada per correu electrònic, s’ha d’omplir correctament i es fa arribar a través de correu electrònic a: 

secretaria@fbmweb.com. Una vegada, rebuda la confirmació i avís, ja podeu passar a recollir-les. 

*Es comprovarà més detalladament que no hagin estat emeses anteriorment i en cas afirmatiu, es cobrarà com un duplicat i s’avisarà al Club. 

 

 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? 

Entrant en la nostra plataforma PlayOff i accedint amb l’usuari i contrasenya del Club, en la pantalla principal; ens dirigim a LICENCIAS > TODAS   

i cercam per llinatges o DNI, a la persona interessada. 

Entram dins la seva fitxa federativa (clicant damunt la fila) i a dalt a la dreta, hi ha un botó verd que posa: NUEVA AMPLIACIÓN, clicam i ara, hem 

d’acceptar un petit missatge d’avís. Escollim la nova cobertura desitjada i botó verd dreta, GUARDAR. 

I listo, ara ens hauria de sortir, la pantalla principal de LICENCIAS > TODAS amb la cobertura ampliada del nostre federat/da, en la primera fila. 

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. 


