
    

    

CONVOCATÒRIA ACTIVITATS EXCEPCIONALS 
Diputació de Barcelona – Àrea de Presidència 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 25 de maig de 2017 

L’àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona ha publicat la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a 
activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius, per a l'exercici 
2017 (BOPB de 17.5.2017 – Codi convocatòria 
201720175120009023) 
 
Quines activitats poden ser incloses? 

 Activitats excepcionals / singulars relacionades 
amb l'organització de congressos, simposis, 
jornades, cimeres, totes elles d'àmbit 
internacional i de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona.  

 Activitats excepcionals / singulars relatives a 
matèries transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona.  

 Esdeveniments relacionats amb 
commemoracions singulars múltiples de 5 a 
partir dels 10 anys, tots ells amb repercussió 
local a la demarcació de Barcelona.  

 Esdeveniments relacionats amb 
commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 
75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions 
singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. 
Tindran especial rellevància els esdeveniments i 
les personalitats que siguin objecte de 
commemoració aprovades per part de la 
Generalitat de Catalunya per a l'any 2017:  

 200 anys de la Festa Major de Gràcia 

 200 anys del naixement de Josep Maria 
Ventura i Casas, Pep Ventura, músic 

 150 anys del naixement de Prudenci 
Bertrana i Compte, escriptor modernista 

 125 anys del naixement d’Aurora Bertrana i 
Salazar, escriptora 

 150 anys del naixement i 100 anys de la 
presidència de la Mancomunitat de Josep 
Puig i Cadafalch 

 150 anys del naixement de Jaume Carner i 
Romeu, advocat i polític 

 100 anys de la mort d’Enric Prat de la Riba i 
Sarrà, advocat i periodista 

 100 anys del naixement de Josep Palau i 
Fabre, poeta i crític d’art 

 125 anys de les Bases de Manresa 

 50 anys de la mort d’Olga Nikolàievna 
Saharova, Olga Sacharoff, pintora 
avantguardista 

 50 anys de la mort de Maria Àngels Garriga i 
Martín, mestra i escriptora de llibres per a 
infants 

 50 anys del Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya (Sitges) 
 

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 
 
 
Quin són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 

 Aquestes subvencions hauran de fomentar 
projectes/activitats d'interès públic o social 
adreçades a potenciar la cohesió i la 
convivència de la societat civil, i al suport i 
assistència de les activitats dels municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

 El fet de participar en un congrés, simposis, 
cimera internacional.. no serà objecte de 
subvenció. Únicament serà objecte de 
subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de 
l’actuació a subvencionar.  

 No es subvencionaran aquelles activitats, 
esdeveniments que cada any siguin objecte de 
celebració. 

 Per a la valoració de les sol·licituds presentades, 
únicament es tindran en compte els següents 
criteris, aplicats d’acord amb la puntuació 
indicada fins a un màxim de 25 punts. (quedaran 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017009037.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017009037.pdf&1
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excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin 
un mínim de 12 punts): 

 
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 

punts:  

 Abast supramunicipal (3 punts)  

 Abast municipal (2 punts) 
 

b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 9 
punts  

 Promoció per activitats excepcionals / 
singulars relacionades amb 
l’organització de congressos, simposis, 
jornades, cimeres, totes elles d’àmbit 
internacional; activitats excepcionals / 
singulars relatives a matèries 
transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona (3 punts)  

 Promoció per esdeveniments relacionats 
amb commemoracions singulars de 25 
anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a 
dir commemoracions singulars múltiples 
de 25 anys, tots ells amb repercussió 
local a la demarcació de Barcelona (2 
punts)  

 Promoció per esdeveniments relacionats 
amb commemoracions singulars 
múltiples de 5 a partir dels 10 anys tots 
ells amb repercussió local a la 
demarcació de Barcelona (1 punt) 

 Esdeveniments i personalitats que siguin 
objecte de commemoració aprovades 
per part de la Generalitat de Catalunya a 
l’any 2017 (3 punts) 
 
 

c) Segons el tram de població del municipi d’on 
se celebra l’activitat, d’acord amb les dades 
de població de l’any 2016 de l’IDESCAT, la 
puntuació serà la següent: (fins a 3 punts)  

 Municipis fins a 50.000 habitants (3 
punts)  

 Municipis a partir de 50.001 habitants (2 
punts)  

 
d) Metodologia (fins a 10 punts)  

 Claredat i coherència entre els objectius, 
activitats i resultats previstos de l’acció 
proposada (fins a 3 punts)  

 Incorporació d’accions de seguiment i 
d’avaluació (fins a 2 punts)  

 Grau de participació dels actors 
implicats i dels beneficiaris, i grau de 
participació i integració d’altres entitats 
(fins a 3 punts)  

 Incorporació d’elements d’innovació o 
temàtiques poc difoses per al territori 
(fins a 2 punts)  

 
 
Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 
Fins el 7 de juny de 2017 
 
 
Quina documentació cal presentar? 
Cal presentar el model normalitzat de la sol·licitud a 
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de 
Barcelona. 
 
S’haurà de presentar el formulari de sol·licitud i, 
juntament amb aquest, caldrà adjuntar la 
documentació següent: 

1. Document de l’Ajuntament, on se celebra 
l’esdeveniment, declarant l’interès de la 
celebració del mateix pel municipi. 
S’acreditarà mitjançant declaració d’aquesta 
circumstància per part de l’alcalde/essa 
signada per l’alcalde/essa o regidor/a en qui 
delegui. En cas de delegació, caldrà aportar 
còpia de la mateixa. Si l’esdeveniment té 
lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà 
mitjançant la declaració signada pel regidor 
del districte o el regidor de l’àrea temàtica 
relacionada amb l’esdeveniment o actuació.  

http://www.diba.cat/documents/10157/78022084/Sol%C2%B7licitud+convocatoria+9023_2017.doc/d174aef3-c210-422d-9a03-280f90e9ed2f
http://www.diba.cat/web/registre
http://www.diba.cat/web/registre
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2. Fotocòpia del DNI de la persona que 
presenta la sol·licitud de subvenció.  

3. Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal 
de l’entitat peticionària.  

4. ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a 
realitzar pel que es demana la subvenció i 
relació dels criteris valorables de la 
convocatòria d’acord amb el model 
normalitzat. La manca de presentació 
d’aquesta memòria dins del termini de 
presentació de sol·licituds establert a la 
base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la 
convocatòria.  

5. ANNEX 2: pressupost d’ingressos i 
despeses previstes per al projecte pel que 
es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. El pressupost d’ingressos 
no ha d’incloure la subvenció sol·licitada a la 
Diputació.  

6. ANNEX 3: declaració responsable de la 
concurrència dels requisits per poder obtenir 
la condició de beneficiari/ària d’acord amb 
l’article 13 de la LGS, declaració de les 
subvencions o altres ingressos obtinguts per 
a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el futur, i 
declaració de compromís de compliment de 
les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció d’acord amb el model 
normalitzat.  

7. ANNEX 4: declaració responsable conforme 
l’activitat objecte de subvenció no implica 
contacte habitual amb menors o declaració 
en què es manifesti disposar de les 
certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin 
a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades 
per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual (només en el 
cas de subvencions que financen activitats 
que poden implicar el contacte habitual amb 

menors d’edat) d’acord amb el model 
normalitzat.  

8. ANNEX 5: en cas que la subvenció 
sol·licitada sigui superior a 10.000 €, 
declaració de la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració en compliment d’allò previst a 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, d’acord 
amb el model normalitzat.  

9. ANNEX 6: declaració responsable sobre la 
documentació relativa a la personalitat 
jurídica de l’entitat: el peticionari declara, 
sota la seva responsabilitat, que disposa de 
tota la documentació en vigor relativa a la 
personalitat jurídica de l’entitat a la qual 
representa (escriptura de constitució, 
estatuts, composició de la junta directiva i, 
en cas d’associacions o fundacions, 
inscripció al corresponent Registre Oficial) i 
que en cas que sigui requerida, aportarà els 
documents originals o còpies degudament 
compulsades. Si aquesta documentació ha 
estat lliurada amb anterioritat a la Diputació 
de Barcelona, caldrà fer-ho constar a la 
sol·licitud, amb indicació de la data de 
presentació i del centre gestor que la va 
rebre. 
 

 

Quines despeses són subvencionables?  

 Les despeses subvencionables han de reunir els 
següents requisits generals:  
a) Han de ser despeses necessàries per 

respondre a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada de caràcter no inventariable.  

b) Es podran subvencionar despeses del 
personal propi que es dediqui a la realització 
de l’activitat subvencionada fins a un màxim 
d’un 20 % de l’import de la subvenció, 
sempre que l’entitat acrediti fefaentment la 
vinculació de la despesa que imputa per 
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aquest concepte, amb detall del personal, la 
imputació del temps dedicat i el cost que 
suposa.  

c) El seu cost no pot ser superior al valor 
mercat.  

d) Seran subvencionables les despeses de les 
activitat que s’executin dins l’any en curs  

e) Han d’estar efectivament pagades pel 
beneficiari/ària.  

f) Si la despesa concreta supera la quantia del 
contracte menor, el beneficiari/ària haurà 
d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més 
avantatjosa econòmicament. Aquesta 
informació haurà de constar en la 
documentació que s’acompanyi a la 
justificació de la subvenció.  

 En relació amb les despeses indirectes, hem 
d’entendre per despeses o costos indirectes 
aquells que són compartits per l’activitat 
subvencionada i per la resta d’activitats que 
realitzi l’entitat beneficiària. El/la beneficiari/ària 
de la subvenció haurà d’indicar els criteris de 
repartiment de les despeses indirectes 
imputades a la justificació de la subvenció. 
L’import d’aquestes despeses no podrà superar 
el percentatge del 5% respecte a l’import de les 
despeses directes que s’imputin a la subvenció. 
En tot cas, les despeses indirectes imputades a 
la subvenció hauran de ser proporcionals a 
l’activitat subvencionada, entenent  

per aquesta la part de l’activitat que està 
finançada per la subvenció de la Diputació. 

 
 
Com es justificarà? 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se 
com a màxim el 15 d'abril de 2018. 
 
 
 
 
 

Recordeu que... 

 Les activitats desenvolupades hauran de ser 
desenvolupades dins del període comprès entre 
l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 
2017. 
 

 L’import de la subvenció serà com a màxim del 
50 % del pressupost total del projecte presentat, 
i en qualsevol cas mai podrà ser superior al 
sol·licitat. 
 

 Només es subvencionarà una activitat per 
sol·licitant per convocatòria. En cas de 
presentació de més d’un projecte per la mateixa 
entitat, la sol·licitud presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament exclosa per 
incompliment de les bases. 
 

 Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar la subvenció així com les condicions 
imposades en la concessió. Aquesta acceptació 
haurà de fer-se de forma expressa en el termini 
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat 
acord. 
 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya 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 

 
 


