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SUBVENCIONS PER L’IBI – ACTIVITAT 
CULTURAL CIUTAT DE BARCELONA 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert una 
convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de les bases 
reguladores per a l'atorgament de subvencions 
sobre la quota líquida de l'impost sobre béns 
immobles de l'any 2015 corresponent a establiments 
culturals dedicats a l'exhibició de caràcter privat 
(BOPB, 8.9.2016) 
 
Quina és la seva finalitat? 
Donar suport a les activitats de difusió culturals de la 
ciutat de Barcelona per tal d'afrontar les despeses 
d'estructura dels espais. 
 
Quin serà el seu import? 
El percentatge màxim de la subvenció serà del 95% 
de la despesa total de l'any 2015, fins una quantia 
màxima de 5.000,00 euros. 
 
Com s’abonarà? 
El pagament de les subvencions concedides es 
faran efectives de forma directa i per avançat, un 
cop resolta la convocatòria, mitjançant transferència 
en el compte bancari indicat en el model de 
sol·licitud establert a tal efecte. 
 
Quins són els requisits a tenir en compte? 

 Les entitats culturals han d'estar ubicades a la 
ciutat de Barcelona. 

 Han de tenir com activitat principal l'exhibició 
cultural d'arts escèniques com teatre, dansa, 
circ, i altres disciplines de les arts en viu. 

 Inclou tant les entitats que tenen el local en 
règim de propietat com en règim de lloguer a qui 
el propietari repercuteixi l'impost sobre béns 
immobles. 

 No s'inclouen les entitats públiques o les 
privades que porten a terme la seva activitat en 
un equipament públic en règim de cessió, 
concessió o lloguer públic. 

 Cal acreditar el funcionament estable durant 
l’any 2015 mitjançant la presentació de la 
memòria d'activitats on constin un mínim de 100 
funcions al any 2015 i la corresponent llicència 
d'activitat. 

 
Quina documentació cal aportar? 
Els documents originals requerits, junt amb una 
còpia que serà compulsada al Registre de l'Institut 
de Cultura, són els següents: 

 

 Instància de sol·licitud  

 Còpia compulsada de la documentació que 
acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, 
inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o 
escriptures).  

 Còpia compulsada del document nacional 
d'identitat del representant de l'entitat sol·licitant.  

 Còpia compulsada de la documentació 
acreditativa de la representació amb què actua, 
degudament inscrita al registre corresponent, si 
escau.  

 Programació d'activitats de l'any en curs. 

 Documentació acreditativa de la disponibilitat de 
l'espai, segons escaigui: 

 En el cas de ser-ne propietari/ària, còpia 
compulsada de l'escriptura de propietat 
inscrita en el Registre de la propietat. 

 En el cas de ser-ne arrendatari/ària, còpia 
compulsada del contracte d'arrendament.  

 Documentació acreditativa de l'IBI, segons es 
doni el cas:  

 En cas d'establiments de propietat, rebuts i 
comprovants de pagament corresponent a l'IBI 
de l'any 2015. En cas que l'immoble es destini a 
diferents usos, declaració responsable informant 
de la superfície d'ús cultural respecte a la 
superfície total del bé.  

 En cas d'establiments en règim de lloguer que 
tenen explicitat l'IBI repercutit, rebuts de lloguer 
de l'any en curs, on es reflecteixi la repercussió 
de l'impost.  
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 En cas d'establiments en règim de lloguer que 
no tenen explicitat l'IBI repercutit, declaració 
responsable del propietari de l'immoble 
informant del l'import d'IBI repercutit al lloguer 
per a us cultural al any 2015.  

 
Com presentem la sol·licitud? 

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza 
el 20 de setembre de 2016. 

 Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat 
facilitat per l'Institut de Cultura de Barcelona, 
s'hauran de presentar al Registre de l'Institut de 
Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 
08002 Barcelona).  

 Els formularis es poden descarregar AQUÍ 

 
 
 
 

RECORDEU QUE: 
 
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us ofereix un 
servei integral de tramitació de la vostra sol·licitud de 
subvenció que inclou: 
1- Tramitació de la subvenció. 
2- Seguiment del procés de la subvenció. 
3- Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 
 
 

https://goo.gl/maps/H8einXU275H2
https://goo.gl/maps/H8einXU275H2
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

