	
  

Proposta de quota d’entrada bonificada a la FEEC
En la darrera Assemblea de la FEEC, a petició de la regió del Barcelonès, es va aprovar un
increment de la quota d’entrada a la FEEC de 300,51 euros a 1.500 euros, deixant la porta oberta
a que es pogués trobar la manera per tal que aquest import no fos contrari al foment de
l’associacionisme excursionista.
Durant el poc temps que porta de vigència aquest increment hem rebut un nombre considerable
de queixes per part de noves entitats que finalment procedien a avortar el seu ingrés al col·lectiu
federatiu. Valorant l’esperit de la proposta, aquests darrers expedients d’ingrés no formalitzats i
aprofitant la “porta oberta” que es va deixar en l’Assemblea, des de l’Àrea d’Entitats de la FEEC es
proposa els següents criteris de bonificació de la quota d’ingrés i els requeriments dels mateixos:
Incentiu per la implantació local i integració social
I.

Incentiu per foment de l’activitat excursionista en el món local.
(Valorat en 500 euros)

•

Per a noves entitats amb seu a pobles i ciutats que no tinguin entitat o secció adscrita a
la FEEC.

•

Per a noves entitats amb seu a ciutats de 50.001 fins a 150.000 habitants que tinguin
abans de l’entrada d’aquesta nova entitat un màxim de 1 entitats o seccions adscrites a
la FEEC.

•

Per a noves entitats amb seu a ciutats de 150.001 fins a 300.000 habitants que tinguin
abans de l’entrada d’aquesta nova entitat un màxim de 2 entitats o seccions adscrites a
la FEEC.

Poblacions amb
cap entitat

Ciutats de 50.001 a
150.0000 amb una
entitat com a màxim

Ciutats de 150.001 a
300.000 amb dues
entitats com a màxim

Per la revisió d’aquest incentiu es tindrà en compte les dades vigents al moment de la
presentació de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

	
  

II.

Incentiu social i integrador
(Valorat en 500 euros)
Per aquelles noves entitats que puguin acreditar la seva finalitat especial cap col·lectius
socialment desafavorits.
Caldrà que, a més de sol·licitar-ho amb un escrit, adjuntin un document dels serveis
socials de l’administració local on consti explícitament que la nova entitat promou la
integració social de col·lectius desafavorits.

III.

Incentiu estratègic de vegueria
(Valorat en 500 euros)
A petició de la pròpia vegueria on es demani l’ingrés i per motius estratègics.
(La petició de la vegueria ha de venir amb el suport per la votació per unanimitat dels
assistents en l’assemblea on s’aprovi l’entrada de l’entitat)

POBLACIÓ DEL
MUNICIPI

ENTITAT DE
COL·LECTIUS
DESAFAVORITS

500 euros

500 euros

VEGUERIA

500 euros

Normes:
1. Una entitat es podrà acollir a un màxim de dos dels incentius, quedant per tant una quota
mínim d’ingrés de 500 euros.
2. La recollida de documentació i valoració inicial dels incentius es faran a nivell de vegueria i
demanaran de la seva aprovació. Aquesta valoració es convertirà en proposta que
s’adjuntarà a la mateixa petició d’alta a la FEEC que el responsable territorial fa arribar a la
FEEC per ser aprovada en Junta.

Aquesta proposta ha estat aprovada per l’Assemblea de la FEEC del 29 de novembre de
2014.

