
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)

62,90 € 73,09 € 41,06 € 25,55 €

85,08 € 95,15 € 45,60 € 30,34 €

X 67,66 € 40,20 € 26,16 €

74,85 € 90,53 € 55,43 € 31,10 €

93,43 € 109,92 € 60,21 € 34,05 €

139,48 € 155,54 € 75,50 € 38,14 €

D (Fins 7000 mts.) 146,32 € 162,26 € 126,17 € X

E (Més 7000 mts.) X 583,80 € X X

5,60 € 1,20 €

                              ANUALS 2021

AUT-1

A

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 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.

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.

Illes Balears.

AMPLIACIONS A FEDME: 11,95 €



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)

58,68 € 63,15 € 39,42 € 20,50 €

X 61,38 € 37,47 € X

72,41 € 76,37 € 45,63 € 22,24 €

5,60 € 1,20 €

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.

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.

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


