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Convocatòria de subvencions 
per a activitats territorials de 

la FEEC 2021 
 

  

 

Aquest document és una actualització de la convocatòria del 2020, resultat de les aportacions 
fetes per part de les vegueries i la pròpia FEEC durant l’any. La convocatòria està oberta a 
totes les entitats de la FEEC entre els mesos de març i maig, allargant-se aquest període si 
fos necessari. 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 activitats territorials de la FEEC 

1. L’import total assignat a aquestes subvencions consta explícitament en els pressupostos 
generals de la FEEC. El repartiment de l’import total es fa per vegueries, aplicant la se-
güent distribució: 

a.  Del total assignat, el 70% es reparteix segons nombre d’entitats que té cada ve-
gueria actualitzat a 1 de març del present any. 

b.  El 30% restant es reparteix pel nombre de socis declarats a la FEEC que tenen 
les entitats de cada vegueria a 1 de març del present any. 

c. Sempre tenint en compte que totes i cada una de les vegueries ha de tenir una 
assignació final mínima del 3% del total assignat a la partida. 

d.  Per facilitar-ne l’arrodoniment es partirà de blocs d’import iguals i, en cas de ser 
impossible, l’arrodoniment afavorirà aquelles vegueries amb menor assignació. 

e.  Les activitats subvencionades han d’incorporar el logotip oficial de la FEEC a la 
publicitat realitzada, sigui impresa o digital. 

f. Màxim: 1.000 € per activitat. 

Presentació de la sol·licitud 

2. Les entitats s’han d’adreçar a la seva vegueria per fer-ne la sol·licitud, aportant Auto-
test de les presents normatives degudament complimentat i verificat pel Representant Ter-
ritorial que la subvenció es pot atorgar, auto-test que el Representant Territorial lliurarà a 
la FEEC. 

3. A finals de maig, els responsables de les vegueries han de presentar la petició de subven-
cions territorials de la seva vegueria a l’Àrea d’Entitats: entitats@feec.cat. 

4. Les entitats que sol·liciten subvenció han d’estar al corrent de pagament amb la FEEC i 
haver validat la Fitxa d’Entitat a l’aplicatiu corresponent, així com no tenir deutes i/o san-
cions econòmiques i/o disciplinàries amb el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 
i/o el Comitè d’Apel·lació. 

Cobrament de la subvenció 

5. Pel cobrament de la subvenció cal presentar a la FEEC, presencialment o a través del 
correu certificat o telemàticament i a l’atenció de l’Àrea d’Entitats: 

a.  Carta-rebut per la quantitat corresponent, original signada pel president/a i se-
cretari/a i amb el segell de l’entitat. Només s’acceptarà en format digital si les dues 
signatures son digitals. 

b. Còpia de factura o factures per l’import igual o superior a l’atorgat. Aquesta fac-
tura/es cal que tingui/n relació amb l’activitat realitzada. 

c. Memòria de l’activitat, aportant la publicitat realitzada (impresa i/o digital), balanç 
d’ingressos i despeses, fotografies i tot allò que es consideri d’interès. 

mailto:entitats@feec.cat
file:///C:/2017-2021/101-%20SUBVENCIONS%20ÀREA%20D'ENTITATS/2018/Proposta%20Normativa/1%20Auto-test%202018.docx
file:///C:/2017-2021/101-%20SUBVENCIONS%20ÀREA%20D'ENTITATS/2018/Proposta%20Normativa/1%20Auto-test%202018.docx
mailto:entitats@feec.cat
https://feec.playoffinformatica.com/FormLogin.php


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

 

 

Convocatòria de subvencions per a activitats territorials de la FEEC 

Davant qualsevol reclamació, obligatòriament heu de disposar de justificants escrits que 
acreditin que totes les documentacions requerides han estat rebudes per la FEEC.  

6. Terminis: 

a.  El termini màxim per presentar la documentació és el 30 de novembre.  

b.  En cas d’activitats que es realitzin durant el mes de novembre i desembre i sigui 
necessari prorrogar el termini, cal notificar-ho al representant territorial abans del 
30 de novembre i aquest a la FEEC. La documentació restant s’ha d’aportar tot 
just acabada l’activitat i no més tard del 6 de gener. 

7. Si a causa del no compliment dels punts anteriors d’aquesta convocatòria una entitat deixa 
de cobrar la subvenció demanada, l’any següent no optarà a sol·licitar cap subvenció ter-
ritorial, a no ser que la causa hagi estat degudament justificada per escrit i que serà apor-
tada amb la documentació de sol·licitud. El representant territorial verificarà que les sol·li-
cituds presentades compleixen els requeriments.  

Activitats subvencionables i exclusions 

8. Són activitats subvencionables les activitats esportives, culturals i socials organitzades 
pels clubs destinades als seus associats i obertes a tot el col·lectiu federatiu. 

9. No es poden subvencionar activitats del tipus berenar popular, dinar, sopar... 

10. L’activitat no pot estar organitzada o co-organitzada per una empresa. 

11. Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra subvenció de la FEEC. Això vol 
dir que les entitats no poden sol·licitar la subvenció territorial si ja reben algun altre tipus 
de subvenció per la mateixa activitat. 

 

Secretaria de la Vegueria 

 
12. Les quanties consignades a cada Vegueria han d’anar destinades a aquelles  despeses 

destinades a materials, a organitzar la mateixa divisió territorial i a trobades, recursos i ac-
tivitats i despeses destinades a accions comunes i d’interès general i que siguin justificables 
davant qualsevol auditoria. 

13. A proposta del representant territorial, i havent-se aprovat prèviament en reunió de Vegue-
ria, es pot destinar  fins a un màxim d’un 15% o 600 € a despeses de secretaria per a 
completar l’assignació d’aquesta. 

 

Calendari de tràmits 2021 

Publicació de la distribució territorial Durant el mes de març de 2021 

Sol·licituds adreçades a la vegueria Durant el mes d’abril i/o segons determini 
cada vegueria 

Presentació per part dels representants territori-
als de la distribució final 

31 de maig de 2021 

Termini presentació documentació requerida 
30 de novembre de 2021 (excepte activitats 
previstes en el punt 6b) 

 
        


