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1. OBJETIU 
 

Ajudar a Clubs i S.M afiliades a la FEMECV en any especial pel Covid, mitjançant la concessió 
d'AJUDES a les activitats organitzades per aquests , així com inversió en equipaments 
esportius i infraestructures, que tinguen com a objectiu el desenvolupament i promoció 
dels nostres esports de muntanya d'acord amb les directrius marcades per la FEMECV i 
reflectides en la present normativa.  
 
 

2.- QUI POT SOL·LICITAR-LES I COM S'ACCEDEIX: 
 
Poden accedir tots els Clubs i S.M afiliades a la FEMECV que estiguen al corrent de la quota 
anual de la FEMECV i que estiguen donats d'alta en la FEMECV abans del 01/01/2021 

 
 
3.- REQUISITS 
 

• La petició ha de tramitar-se a través de la Gerència de la FEMECV 
contabilidad@femecv.com. 
 

• Totes les activitats hauran d'estar dirigides pels Clubs i S.M a federats i/o a 
col·lectius o associacions que formen part del municipi o amb les quals col·laboren 
mitjançant Conveni els clubs i que tinguen relació amb els objectius de la FEMECV. 

 
• Presentació d'una única petició d'ajuda per Club, triant d'entre els diferents 

projectes subvencionables. 

 
 
4.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

• Imprés de petició facilitat per la FEMECV, degudament emplenat i signat pel 
President o el Secretari del Club o S.M. 
 

• Memòria de l'activitat. 

 
Tota la documentació haurà de ser enviada dins del termini establit al correu electrònic a 
gerencia@femecv.com. 
 
No seran admeses sol·licituds rebudes que no estiguen completes i acompanyen tots els 
documents sol·licitats. 

 
 
5.- ESTAN EXCLOSES 
 
Aquelles activitats que ja hagen sigut subvencionades o hagen rebut col·laboració 
econòmica per part de la FEMECV durant l'any de la convocatòria, tant per formar part del 
calendari oficial de la FEMECV com per ajudes específiques ordinàries per a Clubs en 2020 
de Vocalies i EVAM.  
 
A data de la convocatòria de la subvenció, el Club no pot tindre contreta cap deute de 
pagament amb la FEMECV. 
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6.- INFORMACIÓ INDISPENSABLE QUE HA DE CONTINDRE LA MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA 
 

• Nombre de participants federats totals en l'activitat/projecte. 

• Nombre de participants no federats d'altres col·lectius i associacions municipi (si 
escau per tipus activitat). 

• Dates i lloc concret. 

• Programa desenvolupat. 

• Memòria econòmica desglossada (ingressos i despeses). 

• Difusió en mitjans de comunicació (dossier de premsa). 

• Equip tècnic – organitzatiu. 

• En el cas de les millores en infraestructures esportives (rocòdroms, refugis, 
senderes), adjuntar en la memòria imatges acreditatives i informe, si escau, d'un 
tècnic. 

• En el cas dels treballs de manteniment de la xarxa de senderes homologades GR, 
PR i SL, adjuntar a la memòria imatges acreditatives. 

• Objectius i avaluació de l'activitat. 

 
 

7.- LLISTAT DE PROJECTES QUE SE SUBVENCIONEN 
 

S'estableixen 2 grups de subvenció per al 2021 d'Ajudes Covid a Clubs FEMECV. 
 
IMPORTANT: en el formulari de sol·licitud haureu d'indicar clarament el grup, el 
subgrup i el codi dels projectes que es presenten, perquè la “Comissió d'Ajudes COVID a 
Clubs FEMECV 2021”, puga avaluar-les amb aquesta classificació. 
 
GRUP 1.- ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 

 
Subgrup.- 1.1: Esportistes de clubs 

 
Activitats dirigides a la detecció de talents en categories amb edats compreses entre 
els 10 i els 19 anys (INFANTIL, CADET, JUVENIL, JÚNIOR, Sub-9, Sub-12, Sub-16, Sub-18) 
que tinguen connexió amb els centres de tecnificació de la FEMECV, entre elles: 

 
• Creació de plans d'entrenament en escoles de Trail, escalada o marxa 

nòrdica per a edats compreses entre els 10 i els 19 anys. 
• Representar al Club en les proves esportives que organitze la FEMECV o la 

FEDME en les seues corresponents categories de competició. 
• Organització de proves esportives FEMECV en categories compreses entre 

els 6 i els 18 anys. 
• Organització i/o assistència a campus, cursos, tallers o formacions amb 

personal qualificat en les seues corresponents disciplines esportives. 
 
 Subgrup.- 1. 2: Esdeveniments esportius 
 
Codi 1.2.1.-  Organitzadors d'esdeveniments, concentracions o marxes populars de 
senderisme i d'altres esports de muntanya de caràcter no competitiu. 
 
 

mailto:oficina.valencia@femecv.com
mailto:oficina.elx@femecv.com
http://www.femecv.com/


 
 

 
 

Seu València.- C/ Campaners, 36 Baix · 46014 · València · Telefon: 963 571 822 · Mòbil: 649 436 689 · oficina.valencia@femecv.com 

Oficina Elx.- Apartat correus 3 · C/ Marià Luiña, nº9 03201 · Elx (Alacant) · Telefon: 965 439 747 · Mòbil: 669 788 372 · oficina.elx@femecv.com 

www.femecv.com 

 

 

 
Codi 1.2.2.- Jornades de promoció dels esports de muntanya del Club en el seu municipi 
amb especial atenció a centres educatius, associacions locals i col·lectius juvenils, de 
dones i persones amb discapacitat. 
 

 Subgrup.- 1. 3: Promoció d'activitats juvenils i familiars. 
 
Codi 1.3.1.- Activitats que vagen dirigides a sector infantil-juvenil i famílies relacionades 
amb els esports de muntanya o activitats de coneixement i entrenament d'aquests 
col·lectius en els esports de muntanya. 
 
 Subgrup.- 1. 4:  Integració de la dona en els esports de muntanya. 
 
Codi 1.4.1.-  Activitats que vagen dirigides a facilitar la incorporació de la dona en els 
nostres esports i clubs de muntanya. 
 
Subgrup.- 1.5: Activitats físico-esportives i persones amb discapacitat. 
 
Codi 1.5.1.- Activitats fisicoesportives inclusives en el medi natural en les quals 
participen persones amb discapacitat. Activitats fisicoesportives en el medi natural 
adaptades a persones amb discapacitat. Activitats per a esportistes amb discapacitat 
que faciliten el seu accés als esports de muntanya. 
 
 Subgrup.- 1. 6: Seguretat 
 
Codi 1.6.1.- Activitats, desenvolupament de suports de comunicació, adquisició de 
materials, etc., que tinguen com a objectiu a l'augment de la seguretat en les activitats 
esportives organitzades pel club. 
 
Codi 1.6.2.- Implantació d'un “Pla de Seguretat” en les activitats esportives del club, 
seguint les directrius de la Vocalia de Seguretat i Salut de la FEMECV. És despesa 
subvencionable la contractació de professionals especialitzats en la planificació de la 
seguretat (per exemple tècnics de prevenció de riscos laborals o tècnics competents 
per a l'elaboració de plans d'autoprotecció), perquè redacten i implanten el Pla de 
Seguretat. 
 
 Subgrup.- 1. 7: F o r m a c i ó .  
 
Codi 1.7.1. -  Participació de federats del Club en cursos de formació de la EVAM 
(formació esportistes, cursos de monitor voluntari de clubs i altres accions de formació 
i reciclatge dels seus socis-federats) 
 
 
GRUP 2.- INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

 

 Subgrup.- 2. 1. -   Infraestructures i instal·lacions esportives. 
 

Codi 2.1.1.- Homologació, construcció i millora de rocòdroms, substitució de preses, 
volums d'escalada sota les normatives en vigor, i seguint estàndard de qualitat de la 
norma UNEIX EN-12572 (més informació Vocalia de Seguretat i Vocalia d'Escalada de 
Competició). 
 
Codi 2.1.2.- Millores i obres en refugis de Clubs i S.M on els federats FEDME-FEMECV i 
entitats col·laboradores de la FEMECV tinguen condicions econòmiques especials d'ús.   
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Codi 2.1.3.- Treballs de manteniment i millora de la senyalització de senders 
homologats GR©, PR© o SL©. En el cas que el sol·licitant no siga el promotor serà 
necessari un acord amb aquesta entitat. 
 
 Subgrup.- 2. 2. -   Suports de comunicació i informació del Club. 
 
Codi 2.2.1.- Creació de pàgina web del Club on han d'aparéixer el logo i link de la 
FEMECV, així com apartats relacionats amb la Transparència, Igualtat, formació i bones 
pràctiques de seguretat i de medi ambient en els esports de muntanya. 
 
 

8.- IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ, AVALUACIÓ I APROVACIÓ 
 
Subvenció ajudes Clubs Covid 2021: 
30.000€ (Aprovat en Assemblea de la FEMECV del 19 de juny de 2021). 
 
En l'avaluació dels projectes es valorarà el nombre de targetes federatives FEDME-
FEMECV expedides pel Club que el presenta, així com el creixement de les mateixes 
que haja experimentat respecte a l'any anterior. 
 
En l'avaluació dels projectes en activitats realitzades en el medi natural es valoraran 
aquells que acrediten disposar de protocols de seguretat i sostenibilitat i/o protecció 
de la naturalesa. Les subvencions seran proposades per una comissió creada a aquest 
efecte i aprovades per la Junta Directiva de la FEMECV. 
 
 

9.- DATES I TERMINIS 
 

Les subvencions seran concedides a projectes i activitats realitzats durant l'any 2021.  
 
Les peticions hauran de presentar-se fins al 6 setembre inclusivament, i hauran de 
dirigir-se a la “Comissió d'Ajudes FEMECV a Clubs Covid 2021”.  
 
No serà acceptada cap sol·licitud que es reba en la FEMECV després d'aquesta data.  
 
 

10.- COMUNICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
 

La FEMECV publicarà les decisions de la Comissió de Subvencions a Clubs 2021, 
informant de les ajudes en la web www.femecv.com a partir del 15 setembre de 2021. 
 
 

11.- COM S'EFECTUA EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 

Una vegada concedida la subvenció, i abans del 20 desembre, els clubs hauran d'aportar 
la memòria del projecte realitzat i factures originals corresponents a l'activitat 
subvencionada, així com el comprovant del pagament bancari o bé, en el seu cas, que la 
factura indique, per part de l'empresa, que es troba abonada en efectiu.  
 
Per a l'ajuda de l'apartat 1.6.2 haurà d'adjuntar-se també el Pla de Seguretat redactat en 
la seua versió final, en format PDF.  
 
Per a l'ajuda 2.1.1., serà necessari adjuntar també la certificació de conformitat amb la 
norma UNEIX EN-12572, ja siga del rocòdrom o dels elements instal·lats. 
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La suma dels imports del total de les factures ha de ser, com a mínim, igual a la quantitat 
atorgada com a subvenció. La FEMECV podrà rebutjar aquelles factures que per la seua 
tipologia considere no adequades per a la justificació. No s'acceptaran albarans ni 
pressupostos per a la justificació de la despesa. 
 
Tota la documentació justificativa de l'ajuda al Club s'haurà de remetre abans del 20 
desembre a contabilidad@femecv.com.  
 
Qualsevol qüestió no prevista en la següent convocatòria d'ajudes Covid als Clubs 2021, 
serà resolta per la Comissió de valoració d'ajudes, donant comptes a la Junta Directiva. 
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