Convocatòria de subvencions per a
activitats d’Infància, Joventut i Famílies 2022

La subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que
compleixen les condicions marcades per aquestes normatives.
Qualsevol entitat pot fer consultes sobre la present convocatòria, proposar millores i
comunicar les incidències identificades durant l’ús d’aquest document al correu
electrònic: entitats@feec.cat

Activitats d’Infància, Joventut i Famílies
Les entitats que organitzin 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.
Són subvencionables:
1. Les activitats destinades al foment i a la introducció dels infants i joves menors de
divuit anys a alguna de les activitats pròpies de la FEEC i les adreçades a grups
familiars amb el mateix objectiu. Queden excloses les activitats competitives.
2. Les activitats participades amb un mínim de deu persones.
Només es pot presentar una activitat per entitat. Si una activitat és presentada per un
grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat de presentar una pròpia.
La quantia màxima a subvencionar és d’un màxim: 800 € per activitat.

Valoració de l’activitat:
L’import atorgat a cada activitat dependrà de la valoració realitzada per la vocalia
d’Infància Joventut i Famílies. Per a la seva valoració l’àrea recorrerà, si fos necessari a
diferents àrees de la FEEC i a persones expertes dins del món excursionista i social.
Comunicació i cobrament de les subvencions:


Abans de finalitzar l’any la FEEC comunicarà a les entitats que no compleixin els
requeriments l’exclusió en el procés de valoració de l’activitat.



Durant el mes de febrer de 2023 es notificarà per correu electrònic el resultat de
la quantia atorgada a les entitats sol·licitants.



Abans de finalitzar el mes d’abril, les entitats beneficiàries de la subvenció hauran
de presentar a la FEEC, presencialment, via correu certificat o correu electrònic la
carta-rebut tal com s’indica a les normatives i condicions generals.
Fora d’aquest termini no s’abonarà cap subvenció.

