Convocatòria de subvencions per a
activitats de lleure 2020
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 durant l’any.
Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades durant
l’ús d’aquest document a entitats@feec.cat.
Subvencions per a activitats infantils i juvenils
Destinataris de la subvenció
1. La subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que
compleixin les condicions marcades per aquesta normativa i no rebin subvenció de la
FEEC per cap altre concepte, ni tinguin com a base els cursos de promoció de la
FEEC.
2. La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a totes aquelles
activitats que es realitzin durant l’any en curs.
3. Si una activitat és presentada per un grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat
de presentar-ne una de pròpia a cap de les entitats.

Requisits per sol·licitar la subvenció
1. Ser entitat de la FEEC, estar al corrent de pagament amb la FEEC i haver validat la
fitxa d’Entitat a l’aplicatiu del carnet federatiu.
2. No tenir deutes i/o sancions econòmiques amb el Comitè de Competició i Disciplina
Esportiva i/o el Comitè d’Apel·lació.
3. Presentar una única sol·licitud per entitat.
4. L’activitat objecte de la subvenció s’ha de realitzar durant l’any en curs.
5. L’activitat objecte de la subvenció ha de ser oberta, com a mínim, a la massa social de
l’entitat organitzadora i als federats i federades de la FEEC.
6. L’activitat objecte de la subvenció ha de ser destinada al foment i a la introducció dels
infants i joves menors de 18 anys a alguna de les activitats pròpies de la FEEC.
Queden excloses les activitats competitives.
7. Inserir el logotip oficial de la FEEC a la publicitat realitzada, sigui impresa o digital.
8. Les entitats que organitzen les activitats infantils i juvenils han de justificar el
compliment de la legalitat vigent en matèria de permisos i titulacions quan l’activitat ho
requereixi.
Enllaç al Decret 267/2016, de les activitats d'educació en el lleure on participen joves
menors de 18 anys.

Presentació de la sol·licitud
La data de presentació de sol·licituds per aquestes subvencions serà del dia 1 de setembre
al 30 de novembre del mateix any mitjançant correu electrònic, presencialment o per correu
certificat. S’acceptaran fora d’aquest termini aquelles que arribin per correu certificat i portin
un mata-segells anterior o amb data del 30 de novembre.
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És necessari presentar:
1. Formulari de sol·licitud.
2. Memòria de l’activitat. Cal aportar la publicitat realitzada (impresa i/o digital), el balanç
d’ingressos i despeses, fotografies i tot allò que es consideri d’interès.
3. Auto-test de les presents normatives degudament complimentat i amb totes les
respostes afirmatives.
Les activitats realitzades el mes de desembre han de presentar la sol·licitud amb el
formulari i l’auto-test abans del 30 de novembre i durant el mes de desembre s’aportarà la
resta de la documentació requerida.
Categories de subvencions i imports.
L’import total assignat a aquestes subvencions consta explícitament en els pressupostos
generals de la FEEC.
S’assignarà un màxim de 800 € per activitat.
En tots els casos, l’import assignat dependrà de la valoració de l’activitat. Cal tenir present
que pot quedar exclosa una sol·licitud si aquesta no té el nivell necessari o no compleix els
requeriments de la present normativa.
Assignació i cobrament de les subvencions
1. Les activitats subvencionades seran, a proposta de l’Àrea de Lleure, aprovades per la
junta de la FEEC i presentades al Consell.
2. Per la seva selecció, l’Àrea de Lleure recorrerà, si fos necessari, a les diferents Àrees
de la FEEC i a persones de reconegut prestigi dins del món excursionista i del lleure.
3. Durant el mes de febrer es notificarà per correu electrònic el resultat a les entitats
sol·licitants.
4. Abans de finalitzar el mes d’abril, les entitats beneficiàries de subvenció hauran de
presentar a la FEEC, presencialment o via correu ordinari, a l’atenció de l’Àrea
d’Entitats de la FEEC:
a. Carta rebut corresponent (amb l’original firmada pel president/a i secretari/a i el
segell de l’entitat). Pendent d’estudi la possibilitat d’acceptar signatures digitals
Fora d’aquest termini no s’abonarà cap subvenció.
Si a causa de la no presentació de la carta-rebut, una entitat deixa de cobrar la subvenció
demanada, l’any següent no podrà optar a sol·licitar cap subvenció inclosa en aquest
reglament a no ser que la causa estigui degudament justificada per escrit i dins els terminis
a entitats@feec.cat.
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Reclamacions
Un cop les entitats siguin notificades per correu electrònic sobre l’atorgament o no de la
subvenció, tindran 7 dies naturals per fer qualsevol tipus de reclamació a entitats@feec.cat.

Calendari de tràmits 2020
Convocatòria de les subvencions 2020

Fins a finals de març de 2020

Presentació de sol·licituds i memòries

Des de l’1 de setembre al 30 de
novembre de 2020

Aprovació del repartiment en reunió de Junta Directiva

Durant el mes de gener de 2021

Publicació i comunicació de les subvencions atorgades

Durant el mes de febrer de 2021

Presentació carta-rebut

Fins a finals d’abril de 2021

