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PROCEDIMENT SUBVENCIONS FBME (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) – Nº REG. FD-014 

Objectiu:  

Ajudar a Clubs, Associacions i Organitzacions Esportives afiliades a la FBME i/o esportistes federats, mitjançant 

la concessió de subvencions a les activitats per a federats FBME i organitzades per aquests, que tinguin com 

objectiu el desenvolupament del nostre esport i d’acord a les directrius marcades per la FBME i detallades al 

present procediment.  

  

Qui pot sol·licitar i com accedir-hi?  

Poden accedir tots els Clubs, Associacions i Organitzacions Esportives afiliades a la FBME que hagin tramitat 

un mínim de 15 targetes federatives en l’any 2021 i 2022, a més d’esportistes que puguin acreditar haver estat 

federats a traves de la FBME o algun dels seus clubs adscrits, en les dues temporades anteriors.  

Requisits  

• Totes les activitats hauran d’estar dirigides i/o realitzades per tots els federats.  

• Presentació màxima de una (1) activitat-projecte per Categoria Subvencionable per Club i/o Esportista 

en cada Grup-Nivell ( Subnivell) es a dir màxim 6 Projectes diferents per Club.   

• Estan exclosos les activitats que han format part de les Seleccions Balears FBME (CxM, M.N. i Escalada).  

  

Documentació necessària  

• Imprès de petició facilitat per la FBME (ANNEX I), correctament complimentat i firmat per el President 

o Secretari del Club sol·licitant i/o esportista federat.  

• Declaració Jurada de no incorre en altres subvencions per la documentació presentada.  

• Memòria de l’activitat.  

• Tota la documentació ha d’esser enviada en temps i forma amb registre d’entrada a les oficines de la 

FBME.  

• No seran admeses sol·licituds rebudes sense estar completament complimentades i/o acompanyades 

dels documents sol·licitats.  

ANNEX I: Document Sol·licitud de Subvenció Club i/o Esportista afiliat FBME 2022  (1 model per Activitat)  

• A data 31/12/2022 el Club no pot tenir cap deute de pagament amb la Federació Balear de 

Muntanyisme i Escalada.  

• A data de la convocatòria del procediment de les subvencions, els esportistes han d’haver estat inscrits 

amb antelació a les dues temporades anteriors a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.  
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Continguts obligatoris en la Memòria de l’Activitat  

• Nom i descripció de l’Activitat  

• Nº de participants federats totals en la FBME  

• Nº de participants federats temporalment a la activitat 

• Data i lloc  

• Desenvolupament del programa-activitat  

• Memòria econòmica detallada (ingressos i despeses) adjuntant factures abonades.  

• Difusió realitzada en mitjans de comunicació i d’altres eines de divulgació (dossier de premsa)  

• Equip tècnic – organitzatiu, relació de noms i càrrecs/funcions  

• En el cas de millores en infraestructures esportives (rocòdrom, camins, refugis...) s’ha d’adjuntar en la 

memòria imatges que acreditin e informin i si es cau l’informe d’un tècnic qualificat.  

• Objectius i avaluació de l’activitat.  

  

 

ACTIVITAS SUSCEPTIBLES D’ESSER SUBVENCIONADES PER MODALITATS:  

1. Grup 1 -  ESPORTIU  

                 a. Nivell COMPETITIU (Nivell: 1.1 Per participació – 1.2 Per resultats en competicions)  

• Competicions Autonòmiques, Competicions Nacionals, Competicions Internacionals 

i Esport Base  

• Detallar la participació en cada una de les competicions per participació i/o 

resultats.  

• ES VALORA: Nivell de Competició (Rànquing), Promoció i Difusió de l’ESPORT BASE,  

    Nombre de repeticions (participacions-inscripcions), Representativitat i edats.  

      

                 b. Nivell NO COMPETITIU 

• Projectes (de Club o a nivell individual d’esportistes federats)  

• Viatges, Raids, Campaments, Aplecs, Cims i/o Expedicions...  

• ES VALORA: Originalitat, Impacte Social, Complexitat, Nombre de participants, 

Valors educatius, formatius i propis de l’esport a més de la cohesió del Club/entitat. 

• Divulgació i respecte ambiental. 
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2. Grup 2 – PROMOCIÓ ESPORTIVA  

a. Activitats Nivell Divulgatives  

• Conferències, Exposicions i Projeccions.  

• ES VALORA: Originalitat, Impacte Social, Complexitat, Nombre de Participants, Valors 

Educatius, Divulgació Social, Nivell Tècnic/Acadèmic.   

• Divulgació i respecte ambiental. 

  

b. Activitats Nivell Formatives  

• Cursos Formació No Reglada, Conferències, Accions formatives, Difusió formativa i 

Escoles de Muntanya, sempre que estigui dirigida i oberta a tots els federats.  

• ES VALORA: Originalitat, Impacte Social, Complexitat, Nombre de Participants, Valors 

Educatius, Divulgació Social, Nivell Tècnic/Acadèmic. 

• Divulgació i respecte ambiental. 

    

c. Activitats / Projectes Singulars  

• Inclusius (Dona i Esport – Discapacitats), Innovació, Actuacions amb altres clubs o 

àmbits, Recuperació-manteniment Camins, Promocions Mediambientals i d’altres.  

• ES VALORA: Originalitat, Impacte Social, Complexitat, Nombre de Participants, Valors 

Educatius, Divulgació Social, Nivell Tècnic/Acadèmic.   

• Divulgació i respecte ambiental. 

CRITERIS DE VALORACIÓ:  

Punts Grau 

d’Acompliment 
Grup 1 – ESPORTIU Grup 2 -PROMOCIÓ 

Aspectes Valorats:  Competitiu  No Competitiu  Nivells  

Subnivells  Participació Resultats 
  Divulgatius – Formatius 

Singulars  

Participants / Inscripcions  0-30  0-10  0-10  0-10  

Rànquing  0-10  0-30  -  -  

l’ESPORT BASE  0-20  0-20  0-30  0-20  

Promoció i Difusió  0-10  0-10  0-10  0-10  

Originalitat  -  -  0-10  0-10  

Impacte Social  -  -  0-10  0-10  

Complexitat  0-10  -  0-10  0-10  

Valors  -  -  0-10  0-10  

Cohesió Club  0-10  0-10  0-10  0-10  

Nivell Tècnic  0-10  -    0-10  

Puntuació Màxima per 

Projecte  

100  100  100  100  

100% Subvenció ANY  30%  30%  40%  
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Aplicacions del Procediment per a les valoracions dels Projectes i Activitats presentats: 

• Tots els Projectes seran revisats d’acord al Grup i Nivell al que es presenten, comprovant la 

documentació i contrastant la quantitat “Import Despeses Inversió Activitat Subvencionables” anotat 

al ANNEX 1, per poder comprovar els justificants d’inversió presentats, la seva validesa i aconseguir 

així el valor al que s’opta.  

  

• La suma dels valors econòmics justificats de TOTS els projectes-activitats formaran un total (Subdividit 

per Grups i Nivells) que serà prorratejat de forma que s’assigni un % de valor equivalent a la quantitat 

màxima a percebre de la partida pressupostària dedicada anualment en el procediment.  

  

• Cada un dels Projectes rebrà una valoració – puntuació màxima de 100 que equival a rebre la quantitat 

màxima parcial de la subvenció d’acord al % de valor equivalent a la partida del punt anterior.  

  

• Aquests càlculs són sempre sobre les sol·licituds de subvencions que superin les partides destinades 

tant proporcionalment per Grups i/o Nivells, com la partida total anual de les subvencions anuals.  

  

• L’assignació definitiva serà el resultat de la part proporcional i la puntuació cercant el màxim de 

subvenció sol·licitada i justificada prioritzant les puntuacions més altes valorades per tal de compensar 

les dificultats d’arribar a la puntuació màxima de 100 i no perjudicar cap sol·licitud presentada.  

  

• En cas de quedar remenant en algun dels grups i/o Nivells, aquests es repartiran automàticament i 

proporcionalment en la seva totalitat primer en el mateix Nivell, en segon lloc al mateix grup i 

finalment a la resta de grups i/o Nivells que tinguin projectes presentats.  

  

• La Junta Directiva o Comissió formada a aquest efecte, es reserva el dret d'excloure qualsevol club o 

esportista que hagi tingut sancions o actuacions poc ètiques i/o correctes, en qualsevol activitat, 

competició o esdeveniment en què hagi participat o sol·licitat la seva participació. 
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ANEX I  

 

Sol·licitud de Subvenció Club i/o Esportista afiliat FBME 2022: 

 

      Complimentar tota la sol·licitud amb els detalls complets d’adreces, noms i cognoms, codis, etc...  

Nom del Club – Entitat 

Esportiva- Esportista/es Federats 

 

  

Adreça – Domicili del Club – 

Entitat Esportiva o personal 

 

  

Núm. de registre en la FBME i 

Núm. de Registre DG ESPORTS 

Targetes Federatives Esportistes 

  

Nº federats l’any 2021 i 2022   

Telèfon i correu electrònic del Club 
  

Delegació FBME per Illa   

Nom de l’Activitat presentada   

Categoria a la que pertany la 

subvenció sol·licitada (Nivell) 

  

Dates de la realització de l’Activitat 

presentada 

  

Import dels Ingrés i Despeses 

Inversió Activitat Subvencionables 

  

Nom de la persona de contacte   

Telèfon i correu electrònic de la 

persona de contacte 

  

 Adjuntar amb aquest imprès correctament complimentat la resta de documentació requerida.  

Data:   

Segell del Club- Entitat Esportiva          Nom, dni, i firma President/a o Secretari/a: 

     

   

 

                                                                                                                                            

Nom, dni, i firma del Esportista Federat/da 


