
Fed. Bal. Muntanyisme i Escalada. 

 

QUOTES ANUALS: 

  Sènior                   
(+74 anys) 

Adults                  
(+18 anys) 

Juvenils                   
(14-17 anys) 

Infantils                    
(0-13 anys) 

Illes Balears. 

AUT-1 
32,25 € 42,25 € 20,85 € 15,40 € 

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

AUT-2 

54,00 € 64,00 € 25,35 € 20,14 € 

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. 

Corredors. 
(Illes Balears) 

CXM 
AUT 

X 37,00 € 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 
44,06 € 59,46 € 35,08 € 20,90 € 

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

B 

62,80 € 78,74 € 39,82 € 23,81 € 

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. 

Ídem A i B + 
Europa. 

C 

108,40 € 124,18 € 54,96 € 27,86 € 

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. 

D                  
Fins 7000 mts. 

115,17 € 130,31 € 105,12 € X 

E               
Més 7000 mts. 

X 561,00 € X X 

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. 

Titulats. 

Àrbitre AUT X 40,00 € X X 

Tècnic AUT X 40,00 € X X 

Coberts a les Illes Balears amb les següents activitats: Excursionisme, marxa nòrdica,  
campaments, rocòdrom, travesses i senderisme. 

Àrbitre E X 54,00 € X X 

Tècnic E X 54,00 € X X 

Coberts a Espanya, Andorra, Pirineu francès, Portugal i Marroc  
amb les següents activitats: 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. 

AMPLIACIONS FEDME: 11,90 € 5,60 € 1,20 € 

SUPLEMENTS: BTT    38,25 € ESQUÍ NÒRDIC    11,17 € 

 



Fed. Bal. Muntanyisme i Escalada. 

QUOTES PELS DARRERS 4 MESOS DE L’ANY: (Setembre, octubre, novembre i desembre) 

  

Sènior       
(+74 anys) 

Adults      
(+18 anys) 

Juvenils  
(14-17 anys) 

Infantils   
(0-13 anys) 

Illes Balears 
OT AUT  
(AUT2) 

28,12 € 32,56 € 19,21 € 10,40 € 

Espanya 
OT NACIONAL 

(B) 
41,58 € 45,17 € 25,38 € 12,14 € 

AMPLIACIONS FEDME: 8,00 € 5,60 € 1,20 € 

SUPLEMENTS: BTT    38,25 € ESQUÍ NÒRDIC    11,17 € 

 

 

 
DESCOMPTES: 
 

∗ Llicències FBME: Refugis del Consell Insular i tendes col·laboradores. 

∗ Llicències FEDME: Competicions nacionals i refugis. 
 

        
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€. 
 

 
AMPLIACIONS: 
 

∗ Ampliacions:  Per tramitar una ampliació de cobertura, es realitza a la plataforma PlayOff, 

sota una llicència en estat tramitat (Que vol dir ja ha estat abonada la factura que 

correspon en aquesta llicència) i pitjant amunt la fila d’aquesta llicència, a dalt a la dreta 

posa: “Nueva ampliación”, pitja’m que si i ja ens deixa seleccionar la nova cobertura. 

Aquestes tindran un cost addicional de 5,00€ que es sumarà a la diferencia de preu de 

cobertura i s’abonarà amb la resta de llicències tramitades en la factura mensual. 

 
NOVES MODALITATS: 
 

∗ CXM: (Només cobert a les Illes Balears). Es podran tramitar a través de la plataforma, de 

la mateixa forma que les altres modalitats. 

∗ TITULATS: Per tramitar aquest tipus de llicència s’haurà de comunicar per correu 

electrònic a secretraria@fbmweb.com, indicant les mateixes dades personals com si fos 

una llicència habitual. 

 


