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1. Objecte  

El programa activitats culturals FEMECV 2019 donarà suport a l’organització, per les 
entitats excursionistes federades, d’activitats de difusió, promoció  i coneixement 
dels esports de muntanya, especialment en la vessant, cultural, el coneixement del 
territori i el medi natural, el paisatge, l’arquitectura de muntanya, la toponímia, el 
mon rural, història de l’excursionisme valencià ... en el seu àmbit d’actuació, la 
Comunitat Valenciana, d’acord amb l’art 9 dels estatuts de la FEMECV.  
 
 
2. Activitats susceptibles de rebre ajudes econòmiques mitjançant el programa 
activitats culturals FEMECV 2019. 
 
2.1 Podran optar a les ajudes activitats puntuals o bé un conjunt d'activitats 
realitzades i que puguen tenir rellevància i interès.  Entre les activitats susceptibles 
de ser subvencionades es troben: 
 

 Jornades, xarrades al voltant del medi natural, el territori, el mon rural, 
camins històrics, patrimoni arquitectònic a les muntanyes... 

 Premis fotogràfics, literaris, pintura de muntanya,... 
 Excursions culturals 
 Publicacions de llibres, guies, mapes excursionistes 
 Cinema i audiovisual de muntanya. Organització de projeccions, preparació i 

edició de productes audiovisuals. 
 Exposicions  
 Actes, publicacions commemoratives 25, 50 aniversari. 

 ... 
 

2.2 Les activitats podran dur-se a terme DURANT TOT L’ANY 2019.  
 
2.3 L’import màxim d’ajuda a percebre per beneficiari serà de 500,00 €. Per a la 
convocatòria 2019, aquest programa d’ajudes disposarà d’un pressupost total 
màxim de 5.000,00 €. 
 
 
3. Requisits de les entitats o persones beneficiàries  
 
Les sol·licituds per a participar en el Programa FEMECV activitats culturals 2019 i 
rebre l’ajuda econòmica corresponent hauran de ser presentades per entitats 
membres de la FEMECV, amb un mínim de 20 llicències federatives, o per 
esportistes amb llicència federativa FEMECV, en vigor al menys un any abans de la 
data d’inici del període de sol·licitud d’aquestes ajudes.  
 
 
Per obtenir la condició de beneficiàries de l’ajuda, a més els sol·licitants han de 
manifestar, mitjançant declaració responsable que: 
 
 

http://www.femecv.com/
mailto:femecv@femecv.com


 
                          
         

 

                                            

Seu Elx.- Apartat correus 3 · C/ Marià Luiña, nº9 03201 · Elx (Alacant) · Telefon: 965 439 747 · Mòbil: 669 788 372 
Oficina Técnica.-Edifici Trade Center · C/ Professor Beltràn Bàguena, 4 · Oficina 310 ·  46009 · València · Telefon: 963 571 82 

www.femecv.com femecv@femecv.com 

 

a) No es troben en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
b) Si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajudes públiques o privades per a la 
mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la 
quantitat sol·licitada i/o obtinguda. 
 
c) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 
d) En el cas de les associacions, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre 
d’entitats esportives de la C. Valenciana. 
 
 
4. Criteris i òrgan de valoració de les sol·licituds  

 Adequació i incidència de l’activitat en relació a l’objectiu de promoció 
d’activitats culturals d’aquesta convocatòria. 

 Nombre de participants, beneficiaris. 
 Resultats, balanç, experiència edicions anteriors. 
 Memòria descriptiva i pressupostaria presentada. 
 Àmbit territorial (local, comarcal, supracomarcal, autonòmic). 
 Nombre de llicencies federatives de l’entitat sol·licitant. 
 Ús del Valencià, en la difusió i en la execució de l’activitat. 
 En el cas de persones físiques, antiguitat com a federat en la FEMECV. 
 Commemoració 25, 50 aniversari. 

 
  Al si de la FEMECV es constitueix un Comitè de valoració de les sol·licituds 
presentades, que estarà conformat pel president de la FEMECV, o membre de la 
Junta en qui delegue, les tres delegades territorials de la junta directiva,  tres 
membres de l’assemblea FEMECV amb experiència i coneixements en els àmbits 
lingüístic, fotografia/documental, patrimoni, publicacions i el vocal de cultura i 
territori. 
 
 

5. Sol·licituds  

Les entitats i persones interessades en acollir-se al programa activitats culturals 
FEMECV 2019 hauran de remetre al correu electrònic cultura.territori@femecv.com 
o a les oficines de la FEMECV, a Elx o a València, la següent documentació: 
 

 Sol·licitud, en la qual han de constar les dades del Club i del representant.  
 

 Memòria descriptiva i pressupostaria de l'activitat o activitats per a la qual es 
demana l'ajuda. (detallar ingressos i despeses). Vies i mitjans de difusió de 
l'activitat. 

 

 En cas d'entitats, s'haurà d'acreditar mitjançant certificació del secretari/a de 
l'entitat, que la persona que presenta la sol·licitud és el representant legal de 
l'entitat o persona responsable autoritzada. 
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 Declaració responsable de complir amb la normativa i estar inscrites en els 

registres corresponents.  
 

 En cas de persones físiques hauran d'acompanyar un breu CV descriptiu de 
l'experiència i projectes i activitats anteriors. 

 

6.Termini  

Per a la convocatòria de 2019 s’estableix el període de presentació de sol·licituds del 
15 de març al 30 d’abril de 2019. 
 
 
7. Resolució, notificació i comunicació. 

El Comitè constituït a l’efecte, elevarà la seua proposta de valoració i concessió 
d’ajudes a la Junta Directiva de la FEMECV, que serà l’òrgan que adopte l’acord 
definitiu de concessió de les ajudes. 
L’acord resolució de concessió de les ajudes serà publicat en la web de la federació 
www.femecv.com i notificat per correu electrònic a tots/es els beneficiaris. 
 
 
8. Obligacions de les entitats i els subjectes beneficiaris. 
 
En la resolució que aprove les sol·licituds que participaran en el programa activitats 
culturals FEMECV 2019, s’informarà als beneficiaris de la documentació justificativa 
que hauran de remetre a la FEMECV, amb caràcter previ a l’abonament de l’ajuda.  
 
Des del moment en que els seleccionats tinguen coneixement de la concessió de 
l’ajuda deuran incorporar la frase "Amb la col·laboració de la Federació d’Esports de 
Muntanya i Escalada de la C. Valenciana" i afegir el logotip de la FEMECV a tota la 
documentació editada, gràfica i audio-visual que faça referència a l'activitat objecte 
de subvenció. 
 
Les entitats i persones seleccionades per a participar en el programa activitats 
culturals FEMECV 2019, disposaran d’un mes, a contar des de la data de l’acord de la 
Junta Directiva de la Federació en el que s’aprova dita selecció, per a manifestar la 
seu renuncia a participar el citat programa.  
 
Les entitats i persones seleccionades, que no renuncien en el termini establert en el 
paràgraf anterior, ni duguen a terme la activitat aprovada i inclosa al programa, no 
podran participar en programes activitats culturals FEMECV en els dos anys 
següents. 
 
L'incompliment de qualsevol punt d'aquestes bases serà motiu suficient per 
desestimar i anular l'opció a rebre l’ajuda. 
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