
 
 

 
 
 
 
BASES PER PODER OPTAR A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE LA 
SOM PER AQUEST ANY 2021 
 
Aquestes són les bases que s’han de complir per poder optar a la concessió d’una 
beca d’ajuda de la SOM per treballs d’investigació, que s’hauran d’executar 
majoritàriament durant aquest any 2021. 
 
El termini per presentar projectes serà des del moment de rebre aquesta 
notificació fins el 10 de març de 2021. S’haurà de fer per correu electrònic, a la 
següent adreça: informacio.som@menorcasom.org  
 

 El comitè avaluador tindrà fins el 20 de març per fer la valoració dels projectes 
presentats, passats els quals es comunicarà la resolució als responsables de cada 
projecte presentat. 

 

 Només podran rebre ajuts les persones sòcies amb més de dos anys 
d’antiguitat a l’associació.  

 

 Els treballs s’hauran de realitzar físicament a l’illa de Menorca.  

 

 La quantitat que aportarà la SOM durant l’exercici de 2021 per aquests ajuts 
serà de 3.600 €.  

 

 La quantitat màxima per projecte/any serà de 1.000 €.  

 

 Només es podrà subvencionar un projecte per persona.  

 

 La quantitat màxima subvencionable serà del 50% del projecte.  

 

 Els projectes més generalistes, on hi participam gairebé la totalitat de les 
persones de la SOM (cens hivernants, SOCMe, vinjolites, etc.) quedarien exclosos 
d’aquestes ajudes, tot i que la SOM es farà càrrec de les despeses d’anàlisi de 
resultats que es puguin generar amb aquests projectes. 



 En cas d’haver més sol·licituds aprovades que diners disponible es reduirà 
proporcionalment la quantitat a tots els projectes, de manera que hi hagi diners 
per totes les idees presentades.  

 

 En el cas que el projecte rebi un ajuda d’una altra entitat, administració, etc., la 
suma de totes les ajudes mai podrà superar el 100% del cost total del projecte.  

 

 Per rebre aquesta subvenció s’haurà de presentar un projecte ajustat (que 
podrà incloure despeses de feina).  

 

 Al final del projecte s’haurà de presentar una memòria final amb els resultats de 
la feina feta, juntament amb una memòria econòmica amb els justificants de les 
despeses.  

 

 Aquesta memòria s’haurà de lliurar al coordinador de la junta avaluadora abans 
del 20 de març de l’any següent.  

 

 Els diners es pagaran una vegada s’hagi lliurat la memòria dels resultats i 
l’econòmica. Si la memòria no concorda amb el projecte inicial, la SOM es reserva 
el dret de no abonar la beca atorgada.  

 

 La persona que rebi una d’aquestes subvencions haurà de justificar amb 
factures o amb dietes el 100% dels diners rebuts, de manera que la SOM pugui 
justificar la despesa davant hisenda i serà la responsable absoluta del projecte, tant 
a l’hora de justificar-la com a l’hora de presentar els resultats.  

 

 La dieta per treball no podrà ser major de 40 €/dia. Es tracta d’una ajuda no de 
la subvenció total del projecte.  

 

 Juntament amb la presentació de la memòria econòmica i la memòria final, els 
beneficiaris d’aquests ajuts presentaran, si són requerits per la junta directiva a fer-
ho, un resum dels resultats del projecte per a poder ser publicat al WEB de la SOM, 
o a on la junta directiva cregui oportú, així com una petita presentació del treball 
per exposar a les jornades ornitològiques de la SOM. 
 

 La comissió avaluadora estarà formada pels membres de la junta, exceptuant 
les persones que hagin presentat projectes, entre els quals s’elegirà un 
coordinador que serà l’encarregat de rebre tota la documentació de mans del 
secretari de la SOM. Serà aquesta comissió l’encarregada d’avaluar, tant els 
projectes com les memòries posteriors a la feina de camp.  
 


