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1.- OBJECTE 
 

El programa de les activitats mediambientals FEMECV 2022, pretén donar 
suport a l’organització per les entitats excursionistas federades, d’activitats de difusió, 
promoció i coneixement dels esports de muntanya, especialment en la vessant 
mediambiental, conservació del medi natural, conscienciació d e la importància de 
la conservació de la biodiversitat, residu zero, ús d’energies alternatives, 
sostenibilitat, etc 
 
 

2.- ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE REBRE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES 
 
Mijançant el programa d’activitats mediambientals FEMECV 2022,  
 
2.1 Podran optar a les ajudes activitats puntuals o bé un conjunt d’activitats 
realitzades i que puguen tenir rellevància i interés. Entre els activitats susceptibles 
de ser subvencionades es troben:  
 

• Activitats de prevenció i conscienciació del canvi climàtic. 

• Projectes “Muntanyes Valencianes,Cims Nets”, de denúncia, inventari i/o 
eliminació d’instal.lacions obsoletes en cims de muntanyes o en els seus 
voltants. 

• Projectes de millora dels paisatges valencians de muntanya, que afecten a llocs 
concrets del nostre territori. 

• Canvi d’hàbits de consum en el mon de la muntanya amb la proposta 
d’alternatives sostenibles, de residu zero i/o baixes emissions 

• Propostes de correcció, millora i conscienciació entre els usuaris del traçat de 
senders de muntanya, per a la lluita contra l’erosió.   

• Campanyes d’informació i conscienciació ciutadana en les àrees ZEC de la 
Comunitat Valenciana. 

• Campanyes concretes de prevenció d’incendis forestals per investigació i 
eliminació de causes d’inici.  

• Proposta de Cicles d’excursions amb contingut mediambiental 

• Celebració de Dies Internacionals: Zones humides (2-II), de l’Aigua (22-III), de la 
Terra (22-IV), de la Biodiversitat (22-V), Medi ambient (5-VI), Desertificació (17-
VI), lliure de bosses de Plàstic (3-VII), de les Aus (3-X), Internacional de la 
Muntanya (11-XII), dels espais naturals valencians (maig), de les vies pecuàries i 
camins municipals (abril), etc. 

• Jornades,xarrades al voltant  de la sostenibilitat, canvi climàtic, energies 
alternatives, residu zero, comportament ambiental en els espais de muntanya, 
etc. 

• Elaboració de publicacions, fullets, reculls de bones pràctiques mediambientals 
en l’àmbit de les muntanyes i/o sobre l’accés a les muntanyes.. 

• Recolzament de campanyes institucionals d’àmbit, local,comarcal o autonòmic, 
relacionades amb el bon ús dels recursos. 

 



 

 

 

• Exposicions, cicles de cinema, realització d’audiovisuals, relacionats amb el medi 
ambient. 

• Premis fotogràfics, literaris, arts plàstiques, relacionats amb el medi ambient. 

• Qualsevol activitat relacionada amb el objecte que no conste a les anteriors i 
que el comité estime que compleix amb la filosofia de la convocatòria.  

 
2.2 Les activitats podran dur-se a terme durant tot l’any 2022 
 
2.3.- L’import màxim d’ajuda a percebre pel beneficiari serà de 250 euros.  
 
No obstant això, es podrà incrementar l'ajuda fins a 400 euros, en funció de l'interés 
per al medi ambient i la projecció pública del projecte que es presente, a criteri de la 
comissió tècnica de la Vocalia de Muntanya i Sostenibilitat de la FEMECV, i, tenint en 
compte el nombre de projectes presentats. 
 
Per a la convocatòria 2022, aquest programa d’ajudes disposarà d’un pressupost total 
màxim de 2.000 euros.  
 
  

3.- REQUISITS DE LES ENTITATS O PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Les sol.licituds per a participar en el Programa FEMECV activitats mediambientals 2022 
i rebre l’ajuda econòmica corresponent hauran de ser presentades per entitats 
membres de la FEMECV, o per esportistes amb llicència federativa FEMECV  o 
FEDME, en vigor al menys un any abans d’inici del període de sol.licitud d’aquestes 
ajudes. 
 
Per obtenir la condició de beneficiaris de l’ajuda, a més els sol.lcitants han de 
manifestar mitjançant declaració responsable que : 
 

a) No es troben en cap d eles 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) Cumplir 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 Comunitat Valenciana.  

 
 

4.- CRITERIS I ÒRGAN DE VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS. 
 

• Adequació i incidència de l’activiat en relació a l’objectiu de promoció 
d’activitats mediamabientals d’aquesta convocatòria. 

• Nombre de participants beneficiaris. 

• Resultats i balanç de l’activitat objecte d’ajuda econòmica 

• Memòria descriptiva i pressupostaria presentada. 

 



 

 

 

 

• Calendari de l'activitat a realitzar. 

• Àmbit territorial: local, comarcal, autonòmic. 

• Millora del paisatge i/o en els nostres hàbits de consum a la muntanya. 

• Proporcionalitat entre el nombre de llicències FEMECV, el nombre de socis de 
l’entitat esportiva, el nombre de clubs federats al municipi, i el nombre 
d’habitants del municipi. 

• 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. 

 
El Comité de la Vocalia de Muntanya i Sostenibilitat de la FEMECV, serà l’òrgan 
encarregat de estudiar i valorar les sol.licituds presentades. Per a tal fi, podrà comptar 
amb la col.laboració de persones i entitats amb experiència i coneixements en els 
àmbits del medi ambient, la sostenibilitat , el canvi climàtic i l’educació ambiental.  
 
 

5.- SOL.LICITUDS 
 
Les entitats i persones interessades en acollir-se al programa d’activitats 
mediambientals FEMECV 2022, hauran de remetre al correu electrònic 
muntanya.sostenibilitat@femecv.com, o a les oficines de la FEMECV a Vila-real, 
València o a Elx, la sol.licitud acompanyada de la següent documentació:  
 

• Memòria descriptiva i pressupostària de l’activitat o activitats per. a la que es 
demana l’ajuda (detallar ingressos i despeses). Vies i mitjans de difusió de 
l’activitat. 

 

• En el cas d’entitats, s’haurà d’acreditar mitjançant certificació del Sercretari/a de 
l’entitat, que la persona que presenta la sol.licitud és el representant legal 
del’entitat o persona responsable autoritzada. 

 
En el cas de persones físiques, hauran d’acompanyar un breu curriculum vital descriptiu 
del’experiència i projectes i activiatats anteriors. 
 
 

6.- TERMINI. 
 
Per a la Convocatòria de 2022, s’estableix el període de presentació de sol.licituds abas 
del 15 d’abril de 2022.  
 
 

7.- RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ. 
 
El Comité de la Vocalia de Muntanya i Sostenibilitat, elevarà la seua proposta de 
valoració, selecció de participants i concessió d’ajudes del programa d’Activitats 
Mediambientals FEMECV 2022, a la junta Directiva de la FEMECV, que serà l’òrgan que 
adopte l’acord definitiu de la concessió de les ajudes. 
 
 
 
 

mailto:sostenibilitat@femecv.com


 

 

 

 
L’acord resolució de concessió de les ajudesserà 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 d’activitats 
mediambientals  FEMECV 2022, s’informarà als beneficiaris de la documentació 
justificativa que haurán de remetre a la FEMECV, amb carácter previ a l’abonamet de 
l’ajuda concedida. 
 
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 Comunitat Valenciana” i afegir el logotip de la FEMECV a tota 
la documentació editada, escrita, gràfica i audiovisual, que faça referència a l’activitat 
objecte de subvenció. 
 
Les entitats i persones seleccionades per a participar en el programa d’activitats 
mediambientals FEMECV 2022, 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 
seua renúncia a participar en el citat programa.  
 
Les entitats i persones seleccionades, que no renuncien en el termini establert en el 
paràgraf anterior, ni duguen a terme l’activitat aprovada i inclosa al programa, no 
podran participar en el programa d’activitats mediambientals de la FEMECV, en els dos 
anys següents. 
 
L’incomplimet de qualsevol punt d’aquestes bases serà motiu suficient per desestimar i 
anular l’opció a rebre l’ajuda. 
 
En tot alló que no quede contemplat en aquestes Bases, caldrà acceptar el criteri que 
en el seu cas puga emetre el Comité Tècnic de la Vocalia de Muntanya i Sostenibilitat 
de la FEMECV. 
 
 

Aprovades per la Junta Directiva de la FEMECV, 
en data 22 de gener de 2022 

 
 

http://www.femecv.com/


 

 

 

 

ANNEX 
CRITERIS -   PUNTUACIÓ MÀXIMA. 

 
• Adequació als objectius del programa d’activitats mediambientals de la 

FEMECV:  4 punts 
• Memòria descriptiva i pressupostària presentada: 4 punts  
• Activitats didàctiques de informació i conscienciació de la necessària protecció 

d’habitats i espècies animals i vegetals de muntanya: 2 punts. 
• Àmbit territorial: local, comarcal, autonòmic: 2 punts 
• Proporcionalitat nombre de llicències, socis, clubs, habitants: 2 punts 
• Nombre de participants i/o beneficiaris: 2 punts. 
• Projectes que aporten sol.lucions concretes de canvi d’hàbits de consum a la 

muntanya dels esportistes i usuaris: 2 punts.  
• Ús del Valencià en la difusió i execució de l’activitat: 2 punts 

 
TOTAL, PUNTUACIÓ MÀXIMA: 20 PUNTS 

 


