Convocatòria de subvencions per
aniversaris d’entitats per l’any 2021
Aquest document és una actualització de la convocatòria del 2019, a partir de les
aportacions fetes per part de les vegueries i de la pròpia Àrea d’Entitats.
La convocatòria està oberta a totes aquelles entitats o seccions excursionistes d’entitats
que durant l’any 2021 celebrin el 25è, 50è, 75è aniversari o el centenari i estiguin
interessades en rebre la subvenció per organitzar la celebració.
Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades durant l’ús
d’aquest document a entitats@feec.cat.
Convocatòria de subvencions per a aniversaris d’entitats
Requeriments per a sol·licitar la subvenció
1. Rebran aquesta subvenció les entitats que ho demanin per escrit adreçada a l’àrea
d’Entitats i sol·licitat personalment a les oficines de la FEEC o mitjançant correu
electrònic o correu certificat i en el termini establert i amb les condicions indicades en
aquest reglament.
2. És necessari presentar la sol·licitud de subvenció abans de finals de setembre de l’any
anterior a la celebració dels seus 25, 50, 75 o 100 anys, per tal de que sigui
incorporada al pressupost anual de la FEEC i es tingui present pel lliurament de la placa
commemorativa a la Festa de la FEEC.
3. La data d’aniversari és la que consta a la base de dades de la FEEC com a data de
constitució de l’entitat, a no ser que l’entitat aporti algun document demostrant una altra
diferent.
4. Les entitats que sol·liciten la subvenció han d’estar al corrent de pagament amb la FEEC
i haver-li tramès la fitxa d’Entitat, així com no tenir deutes i/o sancions econòmiques amb
el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i/o el Comitè d’Apel·lació.
Presentació de la sol·licitud
a) La data de presentació de les sol·licituds per a aquesta subvenció serà des del dia 1
de gener al 30 de setembre de 2020 a l’Àrea d’Entitats, entitats@feec.cat.
L’ únic document que cal presentar inicialment és el Formulari de sol·licitud.
Imports de la subvenció
5. Els imports d’aquesta subvenció són:
a) 25è aniversari: 300 €
b) 50è aniversari: 500 €
c) 75è aniversari: 750 €
d) Centenari:

1.000 €

Cobrament de la subvenció
Arribat l’any de celebració i lliurada les placa commemorativa es sol·licitarà a l’entitat
per part de la FEEC la corresponent carta rebut. enviada pels mateixos mitjans que
la sol·licitud. Un cop rebuda, es procedirà a l’abonament de la subvenció des de la
FEEC.

