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FEDERACIÓ BALEAR de MUNTANYISME i ESCALADA 
 

Palma, a 15 de novembre 2021  
  

A l'atenció dels Clubs i esportistes federats:  

 

Per la present, volem informar a tots els Clubs i entitats esportives afiliades a la Federació Balear de 

Muntanyisme i Escalada de la iniciativa, que va ser aprovada en Junta Directiva de desembre 2017, 

per la que el Procediment de Subvencions FBME anual,  elaborat per la Secretaria Tècnica amb la 

finalitat de fer arribar a tots els Clubs i Federats part dels recursos de la Federació, inicia el termini 

de presentació. 

La dotació econòmica aprovada en el pressupost 2021 correspon a 7.500 € per destinar a clubs 

federats i 2.500 € per esportistes federats, que es repartiran de forma prorratejada entre les 

peticions de projectes realitzats en el present any i que es valoraran d’acord al procediment que 

adjuntem.  

 
Aquest procediment contempla un calendari d’actuació que exposem a continuació i que està 

condicionat aquest any pel procés electoral en què encara estem immersos i que confiem no afecti 

el desenvolupament del present calendari i els seus terminis:  

• Publicació i comunicat a Clubs i Esportistes Federats el dia 15/11/2021  

• Període de presentació de Projectes Subvencionables fins dia 15/01/2022 
* Projectes desenvolupats entre el 01 gener i 31 de desembre del 2021.  

• Valoració de documentació i presentació a Junta Directiva fins 31/01/2022  

• Comunicació de resolucions als afectats fins 15/02/2022 (3 dies per al·legacions)  

• Abonament de Subvencions 2021 entre els dies 20 i 30 de febrer de 2022  

  

Així doncs, esperem que el procediment sia clar per poder realitzar els Projectes i la recopilació de 
documentació a entregar en els períodes establerts i mirant de poder atendre totes les sol·licituds 
en temps i forma per donar continuïtat a la fórmula aprovada.  

Quedem a la vostre disposició per a qualsevol consulta.  

 

 

Rafael Ramos del Amo 
                                                                                                                                         Gerent FBME 


