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1. DESCRIPCIÓ DE LA SUBVENCIÓ  

La PROU és una subvenció atorgada per la Demarcació Vallès/Maresme de MEG que té com a                
objectiu ser una ajuda als projectes dels seus Agrupaments: de béns immobles, d’unitat,             
d’agrupament i internacionals.  

Els possibles beneficiaris de la subvenció són els Agrupaments de la Demarcació. Qualsevol fase              
del projecte pot ser objecte de la subvenció, amb independència de qui la realitzi.  

Aquesta subvenció està dotada de la partida corresponent del pressupost anual de la Demarcació,              
treballat a les taules i aprovat per l’assemblea de la Demarcació (Trobada 0). La dotació del curs                 
actual (2020-2021) és de 3.500€ a repartir entre tots els projectes presentats que compleixin els               
requisits. Les quantitats màximes que pot rebre un sol projecte són:  

- Unitat: 700€  
- Agrupament: 1000€  
- Béns immobles: 800€  

Aquest números són els diners màxims que es poden atorgar a cada projecte presentat, els diners                
totals són repartits entre tots els projectes que siguin acceptats.  
 
La PROU és compatible amb qualsevol altre subvenció que pugui sol·licitar l’Agrupament            
demandant.  
 
* Com a mesura extraordinària hem eliminat aquest any l’apartat d’internacionals. 
** Si al final del repartiment d’aquest any no s’haguessin repartit tots els diners es destinaran a                 
mesures extraordinàries d’acord amb la situació. Si aquests diners no fossin atorgats a ningú es               
guardarien per la subvenció del pròxim any. 

REQUISITS DE L’AGRUPAMENT  
Per ser beneficiari de la subvenció PROU, l’Agrupament ha de:  

- Estar al dia amb el pagament de les afiliacions i afiliats.  
- Tenir actualitzat correctament el Comptacau durant totes les fases del procés del tancament              

de l’any anterior i l’actual fins el moment al que s’ha de rebre la subvenció PROU. 
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2. REQUISITS DELS PROJECTES  

El projectes objectiu de la subvenció són els de caràcter extraordinari, per tant, com a norma                
general, queden excloses les activitats regulars dels Agrupaments: dies de cau, sortides i             
campaments. S’entén d’això que els projectes extraordinaris desenvolupats en el marc de l’activitat             
regular, sí que son subvencionables.  

A més, per tal que un projecte sigui considerat subvencionable, ha de complir algun dels següents                
requisits:  

PROJECTES D’UNITAT, AGRUPAMENT I INTERNACIONAL:  
- Tenir com a principal objectiu cobrir alguna necessitat educativa dels infants i joves de               

l’Agrupament complint amb totes les fases del projecte (PEPRAC).  
- Ser un aprenentatge servei (ApS) executat pels infants i joves.  
- Està dirigit al conjunt d’infants i joves dels Agrupaments de la Demarcació, independentment              

de si és un projecte creat pels caps o pels infants.  
- Tenir com a objectiu la difusió i coneixença de l’existència i activitat actual o passada del Cau                  

i/o l’escoltisme en general, independentment de si és un projecte creat pels caps o pels               
infants.  

- Projectes iniciats des de l’Agrupament (criteri que cal complir en qualsevol cas).  

BÉNS IMMOBLES  
- Tenir com a principal objectiu l’acondicionament extraordinari de les instal·lacions d’un            

Agrupament.  

3. PARTIDES SUBVENCIONABLES  

Només seran objecte de la subvenció el següents tipus de partides:  
- Transport de caps, infants i joves directament derivat de l’execució d’alguna fase del projecte.  
- Material fungible, lloguers (d’espais o material), ponents o entrades necessàries i directament             

derivades de la realització de l’activitat subvencionable.  
- En la subvenció de béns immobles: despeses directes d’obres, instal·lacions (electricitat, aigua,             

gas, internet), mobiliari genèric i material comú de Cau (fogonets, carpes, tendes)            
tancaments i aïllaments en el marc d’un projecte d’acondicionament extraordinari. Incloem           
extraordinàriament mascaretes, gel hidroalcohòlic i tot el material relacionat amb el control            
de la Covid-19.  

Tipus de partides excloses (a no ser que siguin l’objecte del projecte):  
- Despeses derivades d’extra-jobs.  
- Aparells informàtics  
- Despeses indirectes: telèfon, subministraments.  
- Menjar i begudes.  
- Despeses directes o indirectes de festes on el principal públic destinatari no siguin els infants                

joves. 
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ  

Subvencionar el 100% de la quantitat total subvencionable del projecte.  

En cas de no executar-se la despesa concreta per la qual s’ha subvencionat un projecte, aquella                
part de subvenció haurà de ser retornada.  

En cas de no haver-hi prou diners per a tots els projectes, caldrà valorar-los amb els següents                 
criteris per tal de ponderar-los segons la seva qualitat:  

Hi ha 2 tipus de criteris, criteris normals i criteris plus:  
1) Els criteris normals són els que es consideren importants per aquell projecte, per tant són                

els que es faran servir per valorar els diferents projectes.  
2) Els criteris plus són criteris també importants, però no perjudiquen si no es compleix, només                

sumen punts extres si es compleixen. Poden sumar 1 o 2 punts si es compleixen (els que                 
sumen 2 es consideren els criteris plus-premium, indicats amb un *).  

Cada criteri serà puntuat del 0-4 seguint aquests barems:  
- 0 No treballat  
- 1 Poc treballat  
- 2 Ben treballat  
- 3 Molt ben treballat  

Un cop valorats tots els projectes es calcularà el percentatge de punts que tenen sobre el màxim (el                  
màxim és tenir 3 punts a tots els criteris normals) i es reduiran les quantitats a otorgar de tots els                    
projectes proporcionalment a la valoració obtinguda, fins que la suma de tots ells entri dins el                
pressupost.  

CRITERIS  
Béns Immobles  

- Adequació de local per necessitat (inversió per seguretat, habitabilitat, supressió de barreres             
arquitectòniques del local o altres).  

- Descripció i planificació detallada de les accions que es realitzaran (informació sobre plànols,              
permisos, normatives i altres).  

- Finançament: pressupost coherent, es demana una quantitat de diners raonable, altres vies de              
finançament complementàries (d’altres Administracions Públiques, d’entitats privades i        
empreses, aportació de les persones participants...)  

Plus  
- El local que es vol reformar té conveni. (*)  
- L’agrupament es troba en una situació de necessitat urgent de local. (*) 

 
Projectes d’unitat  

- S’ha dut a terme una bona descoberta i/o haver adquirit coneixements sobre el projecte a                
desenvolupar.  

- Participació activa dels membres de la unitat en totes les fases del procés del projecte. 
*Amb la situació actual aquest criteri és complicat i es tindrà en compte relativament.  
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 - Es veuen reflectides les perspectives de progrés personal per part dels participants.  
- El projecte segueix el mètode escolta i busca la transformació social.  
- Descripció i planificació de les activitats completa i pautada.  
- Participació dels infants o joves en la redacció del projecte.  
- Finançament: pressupost coherent, es demana una quantitat de diners raonable, altres vies de              

finançament complementàries (d’altres Administracions Públiques, d’entitats privades i        
empreses, aportació de les persones participants...)  

- Número de participants en relació els diners demanats.  

Plus  
- Reconeixement i foment de l’ interculturalitat, la cohesió social, la participació ciutadana i els               

valors democràtics.  
- La vinculació del projecte amb el territori i la col·laboració amb altres entitats i/o persones                

expertes.  
- No s’ha demanat als dos últims anys la mateixa subvenció.  
- Projecte obert a la resta d’agrupaments de la demarcació.  
- Projecte de servei i/o sensibilització (*Premium)  
- Context econòmic de l’agrupament i les famílies amb necessitats (famílies amb situació de risc               

o dificultats economies, infants amb risc d’exclusió social, etc).  

Projectes d’Agrupament  
- El projecte parteix d’unes necessitats i d’una recopilació d’informació.  
- La vinculació del projecte amb el territori i la col·laboració amb altres entitats i persones                

expertes.  
- Participació activa dels tots els membres de l’agrupament en les fases del projecte. -               
Descripció i planificació de les activitats completa i pautada.  
- Finançament: pressupost coherent, es demana una quantitat de diners raonable, altres vies de              

finançament complementàries (d’altres Administracions Públiques, d’entitats privades i        
empreses, aportació de les persones participants...)  

- Número de participants en relació els diners demanats.  

Plus  
- Reconeixement i foment de l’ interculturalitat, la cohesió social, la participació ciutadana i els               

valors democràtics.  
- Projecte de servei i/o sensibilització (*)  
- No s’ha demanat als dos últims anys la mateixa subvenció.  
- El projecte respon a una situació de necessitat urgent de l’agrupament. (*) - Context econòmic                
de l’agrupament i les famílies amb necessitats (famílies amb situació de risc o dificultats              
economies, infants amb risc d’exclusió social, etc)  
- Projecte obert a la resta d’agrupaments de la demarcació (*) 

 
Projectes internacionals (no viable en pandèmia) 

- Haver dut a terme una bona descoberta i/o haver adquirit coneixements sobre el projecte a                
desenvolupar.  

- Participació activa dels membres de la unitat en totes les fases del procés del projecte. -                 
Es veuen reflectides les perspectives de progrés personal per part dels participants. - El              
projecte segueix el mètode escolta.  
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- Relació entre el campament i la marxa del curs (coherència amb els objectius del curs i el                  
progrés personal dels nois/es).  

- Mantenir relació amb altres persones i/o entitats del lloc on es va.  
- Descripció i planificació de les activitats completa i pautada.  
- Participació dels infants o joves en la redacció del projecte.  
- Finançament: pressupost coherent, es demana una quantitat de diners raonable, altres vies de              

finançament complementàries i transports, allotjament i altres necessitats del campament          
buscades amb la màxima austeritat, valorant costos i amb perseverança per aconseguir-los            
a baix cost.  

- Número de participants en relació els diners demanats.  
- Que quedi correctament justificat que no és un simple viatge.  

Plus  
- Reconeixement i foment de l’interculturalitat, la cohesió social, la participació ciutadana i/o els              

valors democràtics.  
- No s’ha demanat als dos últims anys la mateixa subvenció.  
- Projecte de servei, sensibilització i/o transformació social. (*)  

5. FUNCIONAMENT  

El funcionament de la subvenció està dividit en set fases, els terminis i dates de les quals seran                  
establertes a inicis del curs per l’ED depenent de la situació actual. L’incompliment injustificat              
d’algun dels terminis pot ser motiu de la no adjudicació de la subvenció.  

FASES  
- Entrega  
- Validació del projecte segons les bases  
- Presentació (a taules)  
- Votació on-line  
- Resolució (a taules)  
- Acceptació  
- Justificació  
- Presentació de la memòria (T0) 

 
ENTREGA  
Cal entregar en format digital al correu de Demarcació:  

- Un projecte explicatiu redactat segons la plantilla de MEG amb un pressupost d’ingressos i               
despeses.  

- Un vídeo de presentació del projecte d’1 minut de durada on s’exposaran els punts clau:                
petita descripció del projecte, objectius, quantitat econòmica demanada, dates, lloc,          
potenciar els criteris que es compleixin, etc. En cap cas, el vídeo substituirà el document del                
projecte, simplement és un complement. El vídeo cal penjar-lo en algun allotjament en el              
núvol i enviar el seu enllaç.  

No hi ha límit de projectes que es puguin presentar a la subvenció.  
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VALORACIÓ DEL PROJECTE SEGONS LES BASES  
Des del dia de l’entrega fins el de la presentació, l’ED llegirà els projectes i comprova que: -                  

No faltin dades claus per la correcta avaluació pedagògica i econòmica del projecte. -              
El projecte compleix les bases i que tots els punts estiguin justificats correctament.  

En cas de no complir-se algun d’aquests punts, s’establirà comunicació amb l’agrupament en             
qüestió per tal d’arreglar-ho abans de la presentació.  

PRESENTACIÓ  
Els agrupaments o branques que hagin presentat algun projecte i hagi estat acceptat a la subvenció                
el presentaran presencialment a les taules conjuntes: es visualitzarà el vídeo del projecte i              
s’obrirà un torn de preguntes per tal que tots els agrupaments esclareixin qualsevol dubte que               
tinguin sobre el projecte.  

POSSIBLE VOTACIÓ  
Si la quantitat a repartir supera la dotació de la subvenció, serà necessària una ponderació de les                 
quantitats a atorgar. Aquesta ponderació serà el resultat de valoració de tots els Agrupaments              
i l’ED a tots els projectes presentats. Mitjançant formularis digitals, es votaran els criteris              
d’avaluació segons l’apartat 4 d’aquestes bases. Els formularis estan actius des del dia en que l’ED                
els envii fins la reunió l’ED prèvia al dia de la resolució. Per tal de donar com a vàlids els resultats                     
de les votacions, caldrà una participació mínima de ⅔ parts dels Agrupaments. De no ser així,                
aquell any la subvenció quedaria deserta.  

RESOLUCIÓ  
L’Equip de Demarcació es reunirà i decidirà una proposta d’adjudicació de la subvenció en projectes               
i quantitat respecte les aportacions fetes pels agrupaments. A les taules posteriors es ratificarà, si               
s’escau, o realitzarà les modificacions que cregui convenients a la proposta d’adjudicació            
presentada per l’Equip de Demarcació. Per això cal que els consells dels agrupaments es llegeixin i                
valorin els diferents projectes. En aquest moment, els beneficiaris rebran el 70% de la quantitat               
atorgada.  

ACCEPTACIÓ  
Després de la resolució, els agrupaments beneficiaris hauran d’entregar firmat el document            
d’acceptació de la subvenció. 
 
JUSTIFICACIÓ  
Es presentaran els documents de memòria del projecte amb la corresponent justificació econòmica             
al setembre d’aquell curs. S’han de fer arribar al e-mail de vallesmaresme@escoltesiguies.cat a             
la data pactada anualment.  

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA  
A l’Assemblea de la Demarcació (Trobada 0) del curs següent es presentaran presencialment             
les memòries dels projectes. En aquest moment, els beneficiaris rebran el 30% restant de la               
quantitat atorgada. En cas de no complir aquest requisit no es rebrà la subvenció restant. 


