Circular núm. 12/2022

Convocatòria de subvencions per a activitats no
competitives 2022: conservació de vies d’escalada i
equipament de vies noves
Mitjançant aquesta circular s’obre la convocatòria per a la concessió de subvenció per a
activitats no competitives d’aquest any 2022: conservació de vies d’escalada i equipament de
vies noves.
En aquest document detallem les bases.

1.

Objecte

L’objectiu d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvenció per al
suport a les activitats no competitives descrites per a entitats afiliades a la FEEC.

2.

Activitats subvencionables i quantitat

a) Conservació de vies d’escalada (reequipaments): ancoratges fixes d'escalada (2.425 €).
b) Equipament de vies noves d’escalada: ancoratges fixes d’escalada (970 €).

3.

Procediment per a la concessió de subvencions

El procediment de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.
La valoració de les sol·licituds s’efectua en relació amb els següents criteris:
a) Substitució d'ancoratges: La subvenció es limitarà al material a utilitzar (ancoratges, xapes,
anelles, etc.). La subvenció es donarà en forma de material a fixar.
• Impacte de l’acció sobre l’activitat de l'escalada a Catalunya.
• Son requisits:
o Utilitzar el material FEEC destinat a aquestes activitats.
o No substituir pitons ni flotants.
o No afegir noves burinades a les existents.
o Substituir burinada antiga per burinada nova.
o Es tindrà especial cura en les reunions: avaluar la possibilitat d'aprofitar
les substitucions i canvis de reunions per a marcar línies de descens.
o S'evitarà qualsevol tipus d'artifici o residu innecessari per a la pràctica
de l'escalada.
o S’evitarà la col·locació de plaques indicatives, grafits o marques de
pintura, gravats a la roca, etc., encara que siguin per marcar l'inici o
l'itinerari de les vies.
• Grau d’obertura de l’activitat a tots els federats. Des d'aquest punt de vista les
prioritats seran que la proposta pugui ser útil per al màxim nombre d'usuaris. Es
prioritzarà especialment:
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La substitució (reequipament) de línies de descens que ho requereixin,
especialment en les zones més "transitades".
o El manteniment de vies clàssiques; entenent com a "clàssiques" les que
tenen moltes repeticions (independentment de quin sigui l'any del seu
equipament o el tipus d'escalada proposada).
Grau de relació de la proposta amb un projecte integral de territori (coordinació
amb municipis, parcs naturals, propietaris de terrenys, etc.).
Es presentarà i valorarà el currículum alpinístic dels sol·licitants, amb especial
atenció en l'experiència i formació en equipaments.
Finançament de l’activitat.
Qualitat del projecte presentat.
o

•
•
•
•

b) Equipament de vies noves: La subvenció es limitarà al material a utilitzar (ancoratges,
xapes, anelles, etc.). La subvenció es donarà en forma de material a fixar.
• Impacte de l’acció sobre l’activitat de l'escalada a Catalunya.
• Són requisits:
o Utilitzar el material FEEC destinat a aquestes activitats.
o Es tindrà especial cura en les reunions i línies de descens.
o S'evitarà qualsevol tipus d'artifici o residu innecessari per a la pràctica
de l'escalada.
o S’evitarà la col·locació de plaques indicatives, grafits o marques de
pintura, gravats a la roca, etc., encara que siguin per marcar l'inici o
l'itinerari de les vies.
• Grau d’obertura de l’activitat a tots els federats. Des d'aquest punt de vista les
prioritats seran que la proposta pugui ser útil per al màxim nombre d'usuaris.
• Grau de relació de la proposta amb un projecte integral de territori (coordinació
amb municipis, parcs naturals, propietaris de terrenys, etc.).
• Es presentarà i valorarà el currículum alpinístic dels sol·licitants, amb especial
atenció en l'experiència en obertures i formació en equipaments.
• Finançament de l’activitat.
• Qualitat del projecte presentat.

4.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d'Excursionisme de la FEEC abans de l’1 de
juliol de 2022 amb la següent documentació:
1. Carta de petició o formulari de sol·licitud firmada pel president de l’entitat, indicant el
nom, telèfon i adreça de correu electrònic del responsable del projecte.
2. Projecte de l’activitat (o memòria, si l’activitat ja ha estat realitzada en el moment de
tancament del període de presentació de sol·licituds).
3. Pressupost de l’activitat.
4. Memòria de l’any anterior (en cas d’haver-se fet).

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

5. Tramitació, resolució i notificació
•

•
•

Un cop finalitzat el termini de presentació, l’Àrea d'Excursionisme avaluarà les
sol·licituds rebudes d’acord amb els criteris establerts en el punt 3 d’aquestes bases i
formularà la proposta de concessió de subvencions, que es resoldrà definitivament en
la següent Junta directiva.
La resolució de la finalització del procediment es notificarà a les entitats mitjançant
correu electrònic i es farà públic a la pàgina web de la FEEC.
Obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció: des del moment en què els
subvencionats coneguin la concessió de la subvenció hauran d’afegir el logotip de la
FEEC a tota la documentació editada, gràfica i audiovisual que faci referència a
l'activitat objecte de subvenció, si s’escau.

6. Justificació i termini d’execució
Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions hauran de justificar-les amb l’entrega de:
•
•
•
•
•

Una ressenya detallada amb informació de les dates d'implementació dels
reequipaments o equipament de la via nova i alguna fotografia il·lustrativa.
Inventari del material utilitzat en el reequipament o equipament de la via nova, així com
el retorn (si s’escau) del material no utilitzat.
Balanç de l’activitat tenint en compte la subvenció de la FEEC.
El termini d’execució de l’activitat ha de ser durant el període entre la data de concessió
de la subvenció de l’any en curs (2022) i la data de la convocatòria de l’any següent
(2023).
L’incompliment d’aquests punts representarà la privació d’obtar a la subvenció de l’any
següent.

7. Altres
•
•

•

L'Àrea d'Excursionisme prendrà les decisions en aspectes no previstos en aquesta
convocatòria.
Les entitats que sol·liciten subvenció han d'estar al corrent de pagament amb la FEEC
i haver validat la fitxa de dades a l'aplicació del carnet federatiu, així com no tenir
expedients en ferm amb el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva o el Comitè
d'Apel·lació.
No es pot subvencionar cap actuació que hagi rebut altres subvencions FEEC.
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