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Divendres, 16 de gener de 2015 

BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ DE 
CULTURA POPULAR 
 
La Diputació de Barcelona ha publicat les bases 
generals i la convocatòria per a la concessió de 
subvenció, en règim de concurrència competitiva, per 
a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de 
Barcelona, per a l’any 2015. (Codi convocatòria: 
06593/15 – BOPB, 14/01/2015) 
 
 
Quins projectes són subvencionables? 
Tots els projectes que, amb les seves activitats, fomentin 
i difonguin la cultura popular i tradicional a la demarcació 
de Barcelona. 
 
Quines activitats NO són subvencionables? 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a 

l'objecte de la convocatòria. 

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la 

demarcació de Barcelona. 

 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 o escolar. 

 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
El termini finalitza el 13 de febrer de 2015. 
 
Quina documentació hem d’aportar a la sol·licitud? 
Les sol·licituds han de presentar-se per escrit mitjançant 
la complimentació del model normalitzat, que serà signat 
pel representant legal de l'entitat i s'hauran de presentar 
a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de 
Barcelona. Us el podeu descarregar AQUÍ. 
 
A més, caldrà adjuntar la següent documentació: 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal. 

2) Escriptura de constitució i Estatuts. 

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per 

la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la 

representació legal del sol·licitant. 

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de 

l'entitat. 

5) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al que 

es demana la subvenció.  

6) Pressupost previst per al projecte. 

7) Declaració de les subvencions o altres ingressos 

obtinguts per a la mateixa activitat i compromís de 

comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord 

amb el model normalitzat. 

8) Fulletons, material gràfic o qualsevol altre document 

on es visualitzi el nombre d'edicions realitzades de 

l'activitat, si escau. 

9) No serà necessària la presentació dels documents 

corresponents als punts 2), 3) i 4) si s'han aportat en 

convocatòries anteriors, sempre que es manifesti 

mitjançant declaració responsable per escrit que no 

han sofert canvis respecte a la darrera vegada que 

es van presentar. 

 
L'esmentada documentació haurà de presentar-se 
degudament signada pel sol·licitant i serà en original i 
fotocòpia per al seu acarament o amb còpia autenticada. 
 
Quin és el període d'execució del projecte? 
Les subvencions concedides s'hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període 
comprès entre l'1 de gener al 31 de desembre de 2015. 
 
Quins són els criteris de valoració dels projectes? 

 Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel 

seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb 

els objectius del mateix i de la convocatòria, i la 

capacitat i recursos propis destinats a executar el 

projecte (fins a 10 punts). 

 Impacte cultural i social de l’activitat/projecte, que es 

valorarà en base a la seva rellevància, durada, 

accessibilitat al públic, espais i contingut d’elements 

innovadors respecte a edicions anteriors o per al 

territori (fins a 10 punts). 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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 Activitats que tinguin interès de caire supramunicipal 

(fins a 5 punts). 

 Consolidació de l’activitat a subvencionar, valorada 

pel nombre d’edicions (fins a 5 punts).  

 Activitats que incorporin a altres entitats de cultura 

popular i tradicional (fins a 5 punts). 

 Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment (fins a 5 

punts). 

 
Quines despeses són subvencionables? 

 Totes aquelles despeses relacionades directament 

amb l'activitat/projecte presentat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que 

són compartides per l'activitat subvencionada i per 

la resta d'activitats que realitzi l'entitat beneficiària 

(llum, gas, telèfon, arranjament d'edificis, lloguers, 

despeses de personal, adquisició de material o 

reparació de maquinària i d'utensilis que puguin 

considerar-se inversió) sempre que no superin el 

5% de les despeses directes imputades. 

 L'IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà 

subvencionable quan l'entitat beneficiària pugui 

repercutir-lo. 

 Les factures i rebuts han de tenir sempre data de 

l'any 2015 i han d'anar a nom de l'entitat 

beneficiària. 

 
Quines despeses NO són subvencionables? 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats 

i/o queviures. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a 

sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament a l'activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a 

sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació 

de Barcelona encara que siguin vinculats 

directament a l'activitat/projecte presentat. 

 Honoraris de professorat. 

 Factures, rebuts o despeses d'edició de 

publicacions, llibres o material de suport electrònic, o 

les corresponents a programes de recerca i estudi. 

Quan es farà el pagament de la subvenció 
concedida? 
S'efectuarà d'un sol cop i prèvia presentació dels 
justificants dins del termini establert. 
 
Com haurem de justificar la subvenció? 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se 
després d'acabada l'activitat i com a data límit el dia 28 
de febrer de 2016. 
Aquesta justificació es presentarà mitjançant els models 
normalitzats que contindrà: 

 Memòria de l'actuació justificativa, així com de 

les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 Memòria econòmica justificativa del cost de 

l'activitat, on s'hauran de tenir en compte els 

següents aspectes: 

a) Aportar una relació classificada de les 

despeses de l'activitat, amb identificació de 

l'acreedor i del document, el seu import, 

data d'emissió i data de pagament. 

b) Caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a 

l'acabament del període de justificació. 

c) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat. 

d) Aportar detall d'altres ingressos. 

e) Quan la relació de despeses de l'activitat 

inclogui imports superiors a 3.000,00 euros, 

s'hauran de presentar factures, minutes o 

altres documents amb valor acreditatiu. En 

el cas que es presentin documents 

justificatius originals, es procedirà a la seva 

còpia i compulsa a l'efecte de poder 

retornar-los a l'entitat beneficiària. 

 

Recordeu que... 
 

 Només es podrà presentar una activitat/projecte per 

sol·licitant. 

 No seran subvencionables les programacions anuals 

de l'entitat.  
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 En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% 

del cost total dels projecte o activitat presentades, 

sense superar en cap cas els 20.000,00 euros. 

 El termini per a l'atorgament de les subvencions 

serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de 

la data de 

 tancament del període de presentació de sol·licituds. 

 S'entendrà acceptada la subvenció concedida si 

després d'un mes de la recepció de l'acord de 

concessió de la subvenció, l'entitat beneficiària no 

manifesti expressament objeccions. 

 Caldrà fer constar als materials de difusió el suport 

de la Diputació de Barcelona d'acord amb la 

normativa d'ús del logotip de la institució. 

 


