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Procediment per a la compra de publicacions editades per entitats federades. 
 

La FEEC posa a disposició de les entitats federades un procediment a fi d’oferir la 

compra d’exemplars a les entitats que tinguin projectat l’edició d’una publicació re-
lacionada amb el món excursionista o amb qualsevol practica esportiva pròpia de la 
FEEC durant l’any en curs. Qualsevol entitat pot proposar millores d’aquesta norma-
tiva a entitats@feec.cat., que serà debatuda al Consell General de la FEEC amb els 

representants territorials i incorporada al present procediment, si s’escau. 
 

Procediment per a la compra de publicacions editades per entitats federades  

Requeriments per a sol·licitar aquest ajut 

1. Podran rebre aquest ajut les entitats que ho demanin en el termini establert i amb les 
condicions indicades en aquest procediment. 

2. Les entitats sol·licitants hauran d’incloure el logotip de la FEEC a l’edició subvencionada. 

3. Les entitats han d’estar al corrent de pagament amb la FEEC i haver tramès a la FEEC 
la fitxa d’Entitat. 

Presentació de la sol·licitud 

4. La data de presentació de la sol·licitud serà del dia 1 de gener al 30 de d’octubre del mateix 
any a la Àrea d’Entitats, entitats@feec.cat. S’accepta fora d’aquest termini aquelles que 

arribin per correu ordinari portin un mata-segells anterior a 30 de setembre 

Els documents necessaris a presentar són: 

a. Formulari de sol·licitud 

b. Descripció, contingut i mides de l’obra a editar. 

c. Factura de les empreses implicades a l’edició amb el cost total del llibre. 

Imports de l’ajut 

5. Els imports d’aquest ajut aniran amb relació al contingut i motius de l’edició del llibre. Ex: 
aniversari de l’entitat, memorial, reconeixement mèrit esportiu, ruta emblemàtica... 

6. L’import a atorgar serà debatut al Consell General de la FEEC i aprovat en una de les reu-
nions de Junta Directiva abans de ser notificat a l’entitat. 

7. No és finançarà més del 50% del cost total 

8. L’entitat sol·licitant lliurarà a la FEEC exemplars per valor del pagament rebut, a preu de 
cost i que seran acordat prèviament. 

Normativa 

9. No són subvencionables butlletins interns, tríptics, programes d’activitats i/o calendaris. 

10. La FEEC pot rebutjar qualsevol proposta que no s’avingui amb la següent convocatòria o 
tingui un mínim de qualitat editorial. 

Cobrament de la subvenció 

11. Un cop rebuda la sol·licitud, la factura datada a l’any en curs i els exemplars de la 
publicació acordats, des de la FEEC es procedirà al corresponent abonament. 

 

                                                                                   Aprovat en Junta Directiva del 10/11/2016                            
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