Divendres, 17 de març de 2017

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA 2017
Diputació de Barcelona – Cultura Popular i Tradicional
La Diputació de Barcelona ha publicat la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, destinades a activitats de foment i
difusió de Cultura Popular i Tradicional a realitzar
dins de la demarcació de Barcelona durant el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2017, organitzades per les entitats culturals sense
finalitat de lucre (BOPB de 09.03.2017 – Codi de la
convocatòria 08913/17)
Quines activitats poden ser incloses?
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de
l’organització i/o participació en activitats de cultura
popular i tradicional vinculades a:









Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de
la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la
cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets
i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural
col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i
confecció de la indumentària.

No es consideren incloses:
 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte
de la convocatòria.
 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació
de la Diputació de Barcelona, encara que siguin
vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 Àpats populars.
 Tallers i/o activitats formatives.
 Edicions de publicacions o material de suport
electrònic.
 Creació o manteniment de pàgines web i xarxes
socials.
 Programes de recerca i estudi.
 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies
infantils.




Activitats adreçades exclusivament a la promoció
comercial o turística.
Les programacions anuals de l’entitat.

No podran ser subvencionats els projectes que ja rebin
suport per a la mateixa activitat des de qualsevol Àrea
gestora de la Diputació de Barcelona.
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no
estigui definit el títol concret de l’activitat per a la qual es
sol·licita la subvenció.
Quin són els criteris de valoració de les sol·licituds?
 Qualitat i interès cultural del projecte presentat,
avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i
coherència amb els objectius del mateix i de la
convocatòria, fins a 10 punts, repartits de la següent
forma:
 Qualitat del projecte segons la memòria
presentada, fins a 5 punts.
 Interès del projecte en base als aspectes
culturals i socials que incorpora, fins a 5 punts.


Impacte cultural i social del projecte presentat,
fins a 10 punts, que es valorarà en base a:
 Públic assistent, accessibilitat i durada de
l’activitat presentada, fins a 4 punts.
 Participació i integració d’altres entitats, fins a 3
punts.
 Repercussió territorial, fins a 3 punts.



Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del
projecte, fins a 5 punts, valorat en base a:
 La funció que acompleix l’entitat com a
organitzadora, co-organitzadora o com a
participant en el projecte, fins a 3 punts.
 Les tasques previstes de planificació, seguiment
i avaluació per al bon desenvolupament del
projecte, fins a 2 punts.



Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment,
valorat en base a les accions de difusió i els mitjans
utilitzats, fins a 5 punts.



Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no
acumulatiu:
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Activitats que es desenvolupin en el marc de
festes o elements festius declarats Patrimoni
festiu de Catalunya, 10 punts.
Festes Majors o cicle festiu, 8 punts.
Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts.
Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada
entitat, 4 punts.
Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts.
Reparació o creació d’elements festius, 2 punts.

Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10
punts, valorada en base a:
 Les activitats culturals programades de manera
continuada al llarg de l’any, on es tindrà
especialment en compte les activitats vinculades
al dia de l’associacionisme cultural, fins a 5
punts.
 La repercussió territorial de les seves activitats,
fins a 3 punts.
 El grau de col·laboració amb altres entitats, fins
a 2 punts.

Quines despeses són subvencionables?
A més de les despeses relacionades directament amb
l’activitat
presentada,
es
consideren
també
subvencionables:
 les despeses de les assegurances vinculades
directament amb l’activitat
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que
són compartides per les activitats subvencionades
(despeses de gestió; material d’oficina i consumibles
informàtics; lloguers; subministraments com llum,
gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i
seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; taxes
municipals; sous i salaris del personal administratiu o
directiu; adquisició de material o reparació de
maquinària, etc) sempre que no superin el 5% de les
despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, quan l’entitat beneficiària no pugui
deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
No es consideren subvencionables:
 Les despeses de les activitats no incloses en
aquesta convocatòria




Els honoraris de professorat i sous i salaris del
personal tècnic implicat directament amb l’activitat.
L’adquisició de béns inventariables, immobles o
mobles, que suposin un increment del patrimoni de
l’entitat.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del
cost total del projecte presentat.
Quin és el període de presentació de sol·licituds?
El termini de presentació finalitza el dia 8 d'abril de 2017.
Quina documentació cal presentar?
Les entitats només podran presentar un únic projecte.
Cal presentar el model normalitzat de la sol·licitud a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de
Barcelona.
A més, caldrà presentar els documents següents:
 Escriptura de constitució o adaptació, incloent
estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte
social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de
l’entitat peticionària.
 Fotocòpia del DNI del representant legal.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per
la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la
representació legal de l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents
anteriorment citats que s’hagin aportat en convocatòries
anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no
han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es
van presentar.




Annex 1 del model normalitzat: Memòria del
projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la
subvenció
Annex 2 del model normalitzat: Pressupost previst
per al projecte per al qual es demana la
Subvenció
Annex 3 del model normalitzat), que inclou els
següents compromisos:
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Declaració responsable de la concurrència dels
requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària.
Declaració de compromís de compliment de les
condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
Declaració de compromís de sotmetre’s a les
actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i el control financer que pugui efectuar la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
Declaració de les subvencions o altres ingressos
obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur.
Annex 4 del model normalitzat: Declaració
responsable de protecció de menors.
Annex 5, de declaració de la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració (només en el cas que es sol·liciti una
subvenció per import superior als 10.000€).
Altres documents que acreditin els elements de
valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.

Com es justificarà?
La justificació de les subvencions es presentarà al
registre general de la Diputació mitjançant el model de
compte justificatiu simplificat i acompanyats de:
 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de
les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat.
 Documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o
activitat subvencionada.
Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que les
factures i els rebuts de pagament tinguin data del 2017,
vagin a nom de l’entitat beneficiària i hagin estat
efectivament pagades
No s’acceptaran despeses corresponents a:
 Àpats i/o queviures així com dietes i despeses de
manutenció.








Sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament al projecte/activitat presentat.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació
de Barcelona encara que siguin vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
Edició de publicacions, llibres, material de suport
electrònic (creació o manteniment de pàgines web o
similars) o les corresponents a programes de recerca
i estudis.
Honoraris de professorat i sous i salaris del personal
tècnic implicat directament amb el projecte o activitat
subvencionada.
Adquisició de béns inventariables, immobles o
mobles, que suposin un increment del patrimoni de
l’entitat.

La data màxima per presentar les justificacions serà el 28
de febrer de 2018.
Podeu consultar AQUÍ la convocatòria i les bases
específiques publicades al BOPB
Recordeu que...
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei
integral de tramitació de les vostres subvencions que
inclou:
1- Tramitació de la sol·licitud
2- Seguiment del procés
3- Justificació
Si hi esteu interessades, envieu un correu electrònic
a: ateneus@ateneus.cat

