
 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DEMARCACIÓ DEL BARCELONÈS 

-PROJECTES D’AGRUPAMANETS 2022- 

PRESENTACIÓ  

Amb aquest document la Demarcació del Barcelonès obre la convocatòria de Subvencions per a 
agrupaments de la Demarcació del Barcelonès per al 2022, que  consta d’una partida total de 3.000 €, 
segons el pressupost aprovat a la darrera Assemblea de Demarcació del Barcelonès (14 de novembre de 
2021).  
 
Els 3.000 euros es reparteixen conjuntament les dues línies de finançament existents en cursos anteriors:  

▪ Línia de projectes  
▪ Línia de campaments d’estiu  

 
Quins projectes s’hi poden presentar?  
La convocatòria està oberta a:  

▪ Projectes d’unitat  
▪ Projectes d’agrupament  

 
S’hi podran presentar aquells projectes de qualitat que s’incloguin en alguna d’aquestes línies. Es 
valorarà positivament que aquests projectes siguin d’APS. 
  
 
LÍNIA DE PROJECTES  

● Enfortiment de l’escoltisme a l’entorn urbà:  

■ Projectes extraordinaris interns de l’AEiG: Projectes que no formen part  de l’activitat ordinària de 
l’agrupament (aniversaris, campanyes de  difusió, activitats internes, etc.). Queden excloses les 
accions que es  fan anualment i que, per tant, ja formen part de l’activitat ordinària de l’agrupament 
(carnestoltes, cavalcada de reis, etc.)  

■ Foment del voluntariat: captació de caps, infants i joves, formació de  caps (no s’inclouen les 
formacions internes de MEG: carnets de monitor  i director, monogràfics, etc.)  

■ Incidència en l’entorn i/o interès social: accions que promoguin el servei  i la implicació amb la 
comunitat, amb altres entitats (xarxa), etc.  

 
 
LÍNIA DE CAMPAMENTS D’ESTIU  

● Campaments a Catalunya amb un projecte concret: Es subvencionarà el  projecte, no les despeses 
pròpies del campament (queda exclòs subvencionar  per exemple l’allotjament i el transport dels 
participants).  
● Campaments internacionals fora de Catalunya però dins l’Estat Espanyol  amb un projecte: 
s’exclouran els que es puguin incloure dins la subvenció  internacional d’OSG-MEG. Es podrà 
subvencionar el cost del projecte més un  10% de les despeses pròpies del campament (allotjament, 
transport i menjar).  
  
 
Període d’execució del projecte?  
Els projectes presentats han de realitzar-se obligatòriament al llarg de l’any 2022.   

 



 

 
 

Quina documentació cal presentar?  
S’ha de presentar el projecte redactat en format document de text (plantilla subvenció Demarcació del 
Barcelonès). El projecte conté els següents apartats:  
 

○ Identificació del projecte  
○ El projecte: Què volem fer?  

■ Àmbit d’actuació del projecte  
■ Descripció del projecte i què el motiva  
■ Objectius (generals i específics)  
■ Programació (Activitats i cronograma)  
■ Estratègies d’avaluació  

○ Pressupost: és imprescindible indicar la quantitat sol·licitada en aquesta subvenció.  
 
Com s’ha de presentar la documentació?  
Enviar el projecte (amb la quantitat econòmica sol·licitada) per correu electrònic a l’Oficina Tècnica de 
Demarcació del Barcelonès (barcelones@escoltesiguies.cat), dins  dels terminis establerts en aquesta 
convocatòria.   
 
Indicar a l’assumpte del correu “Subvenció demarcació - AEiG XXXX”  
 
Quin són els terminis?  
La convocatòria s'obre el 20 de gener de 2022 hi haurà una sola resolució que recollirà tant les sol·licituds 
de projectes com les de campaments d’estiu. 
 

- Data límit de sol·licitud: 24 d’abril del 2022 
- Data resolució: 19 de maig del 2022 
- Data límit justificació: 30 de setembre de 2022 (si s’allarga fins al 1r trimestre del curs següent 

serà fins el 31 de desembre de 2022) 
 
L’activitat subvencionada ha de ser realitzada en el  marc del curs 2021-2022 tot i que el projecte es pot 
allargar fins al primer trimestre del curs següent. 
 
El pagament es farà per Comptepont un cop s’hagi dut a terme la resolució. 
 
Com s’adjudiquen les subvencions?  
L’adjudicació de la subvenció als diversos projectes anirà a càrrec de la TASA del  Barcelonès. Aquesta tindrà 
una funció de seguiment del projecte i, si escau, de suport  i acompanyament puntual als seus responsables.   

Els requisits mínims per a que la justificació sigui correcta són els següents:   

 Descripció real de l’execució del projecte i assoliment dels objectius plantejats  
 Estat de comptes real; que després de l’execució segueixi complint amb les  bases de la 

convocatòria.   

La TASA de la Demarcació serà l’encarregada de revisar les memòries de justificació. Si després de 
revisar-les cal corregir-les, l’agrupament tindrà 2 setmanes de marge des  de que se li notifica, per enviar-
la a l’OTD amb els canvis fets. En cas de no solucionar  els requeriments de la TASA, l’Agrupament perdrà 
la subvenció.   
 
 



 

 
 

Es valoraran els projectes de manera individualitzada i les dotacions es faran en funció  de la qualitat 
dels projectes i els criteris establerts a l’Apartat “Criteris de valoració”. En aquest sentit, el repartiment 
de la partida no serà necessàriament equitatiu ni proporcional entre els diferents projectes presentats, 
i es pot arribar als casos límit de destinar tot l’import disponible a un sol projecte o fins i tot de deixar 
deserta l’adjudicació en cas que els projectes no presentin una mínima qualitat requerida.  
 
La subvenció NO pot superar el 50% del cost total del projecte presentat. En cas que el projecte acabi 
tenint un cost total inferior al pressupostat a la sol·licitud  de la subvenció, l’import subvencionat ha de 
seguir sense superar el 50% del cost total  real. En cas que el superi, la diferència haurà de ser retornada 
a la demarcació.   
 
Requisits dels Agrupaments  
Per tal d’optar a aquestes subvencions és necessari complir els següent requisits, en  cas contrari 
quedaran desestimats des de l’inici:  

 
 Tenir el Comptacau del curs actual actualitzat fins al moment (verd o groc) 
 Tenir el Comptacau del curs anterior tancat en el moment d’obertura de la  convocatòria 

(23 de gener)  
 Estar al corrent del pagament de les quotes o, en cas de tenir dificultats, estar  en contacte 

amb la Demarcació del Barcelonès per solucionar-ho  
 
CRITERIS DE VALORACIÓ  
Per tal de valorar el projecte es tindrà en compte:  
 

 Nivell d’impacte que té el projecte: s’analitza qui són els beneficiaris, si  existeix treball en xarxa 
entre diferents entitats, si és obert al barri, etc. (màxim de 3 punts)  

 Necessitat econòmica del projecte: es valora si hi ha una justificació  d’aquesta necessitat 
econòmica. També es valora si existeixen altres  subvencions o fonts de finançament, etc. 
(màxim de 3 punts)  

 Pedagogia o Utilitat: es valora la qualitat pedagògica del projecte. (màxim de 4 punts) 

 Viabilitat – Factibilitat: es valora si el projecte presentat és o no executable. (màxim de 2 punts) 

 Creativitat: es valora si el projecte tracta temes originals i/o trencadors. (màxim de 3 punts)  

En cas que en el procés de valoració els projectes presentats no compleixin alguns  dels següents 
requisits , quedaran desestimats:  

● Que tinguin puntuació 0 en algun dels criteris anteriors  
● Que la suma dels punts no superi 7,5.  

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS   
 
Les subvencions s’hauran de justificar abans del dia 30 de setembre de 2022 o fins el 31 de desembre 
del 2022 si s’allarga durant el primer trimestre del curs següent mitjançant la presentació de:  

o Memòria (incorporant fotografies i/o material gràfic creat)  
o Balanç econòmic   
o Factures (amb els respectius justificants de pagament) corresponents a la  despesa 

subvencionada.  

 
 



 

 
 

Caldrà presentar factures corresponents al 100% de l’import concedit, com a màxim en el període 
d’entrega de factures del 26 de setembre al 9 d’octubre de 2022.  
 
*En cas que el projecte es realitzi entre els mesos de setembre i desembre del 2022,  caldrà entregar la 
justificació abans del 31 de desembre de 2022.  
 

Tingueu en compte que a les factures, per ser vàlides, hi ha de constar:  
- Dades de MEGSJC: nom, adreça fiscal i NIF.  
- Dades de l’empresa: nom, adreça i NIF  
- Número de factura  
- Import total de la factura  
- Concepte de la factura  
- Data d’emissió de la factura  
- IVA aplicat (o bé que consti que els imports són amb l’IVA inclòs)  
- Comprovant del pagament  

 

La Demarcació del Barcelonès es reserva el dret de demanar que les memòries es corregeixin si es 
considera que no compleixen els mínims necessaris per a justificar la  subvenció. La TASA del Barcelonès 
pot decidir que un agrupament retorni els diners  concedits si el projecte no s’ha realitzat o la memòria 
justificativa no és correcte (tot i  les correccions demanades). 


