
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE CICLES I FESTIVALS 
ARTÍSTICS 2021 - Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 6 d’abril de 2021 

La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria 
de subvencions destinades a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021. (Codi de la convocatòria: 
202120215120012383) 
 
Quines activitats poden ser incloses? 

• Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament 
de cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural que tinguin com a 
objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, 
la música, el cinema, les arts visuals i la literatura 
professionals i que es realitzin total o parcialment en 
els municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021. 

• Es consideraran els cicles o festivals que 
esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin en altres seus de municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

• S’entén per professional el conjunt de manifestacions 
artístiques que van a càrrec de creadors, intèrprets, 
formacions i companyies amb una trajectòria 
professional o formació acadèmica dins el seu àmbit 
i que es moguin dins el circuit professional més enllà 
de l’àmbit local. 

• Els cicles i festivals que compleixin els següents 
requisits:  
- Han de centrar la seva activitat en l'àmbit 

professional de les arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals i la literatura.  

- Han de programar un mínim de 3 activitats 
professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona).  

- Han de tenir lloc en un o més municipis de la 
demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat 
de Barcelona).  

- Han de comptar amb la col·laboració explícita 
dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals.  

- Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 

• Es considera la possibilitat de finançar cicles i 
festivals inicialment previstos a la demarcació de 
Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es 
puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin 
en format virtual, sempre i quan la seva organització 
hagi comportat despeses directament destinades a 

l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització 
dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el 
compliment de les resolucions dictaminades per les 
autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a contenció 
de la pandèmia de la COVID-19. 

 
No es consideren incloses les següents activitats: 

• Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment 
fora de la demarcació de Barcelona.  

• Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat 
de Barcelona exclusivament.  

• Els cicles o festivals que hagin rebut 
subvencions per a la mateixa activitat a través 
del Catàleg de Serveis 2021.  

• Els cicles o festivals organitzats, de manera 
exclusiva, per una administració pública, per les 
entitats municipals descentralitzades, els 
organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils 
participades pels ens locals. 

 

➢ Les subvencions concedides s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. 
 

Quin són els criteris de valoració de les sol·licituds? 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es 
tindran en compte els següents criteris objectius:  
 

• Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la 
programació artística proposada, fins a 40 punts. 

• Coherència i especialització de la línia de 
programació, fins a 10 punts. 

• Existència de direcció artística professional, fins a 5 
punts. 

• Foment de la producció o coproducció, fins a 5 
punts.  

• Existència i desenvolupament d'estratègies de 
comunicació, d'activitats educatives, de dinamització 
comunitària i de públics, fins a 25 punts. 

• Projecció territorial i grau d’estabilitat de 
l’esdeveniment, fins a 15 punts 

• Volum de la programació artística professional, fins a 
10 punts 

• Dotació i organització de recursos econòmics, fins a 
10 punts 

https://www.diba.cat/documents/429356/349632685/Convocat%C3%B2ria+i+bases+subvencions+Cicles+i+Festivals+art%C3%ADstics+entitats+sector+cultural+2021.pdf/49c4102a-553d-fdb7-8afb-780e97bd4b98?t=1616688081716
https://www.diba.cat/documents/429356/349632685/Convocat%C3%B2ria+i+bases+subvencions+Cicles+i+Festivals+art%C3%ADstics+entitats+sector+cultural+2021.pdf/49c4102a-553d-fdb7-8afb-780e97bd4b98?t=1616688081716


    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE CICLES I FESTIVALS 
ARTÍSTICS 2021 - Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 6 d’abril de 2021 

 
Quines despeses són subvencionables? 
Es consideraran despeses subvencionables les següents:   

• Totes aquelles despeses relacionades directament 
amb el cicle o festival presentat: caixets dels serveis 
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels 
espais d’actuació; lloguer de material escènic, de so i 
il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i 
transport d’instruments; contractació de personal 
extern de suport (control d’accés, taquilla, 
seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats 
de gestió col·lectiva de drets de propietat 
intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de 
pel·lícules; dotació de premis i guardons. 

• Despeses directament vinculades a les estratègies 
de comunicació, de promoció i fidelització de públics 
del cicle o festival. 

• Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels 
artistes convidats o comissions artístiques. 

• Despeses directament vinculades als programes 
educatius, socials i comunitaris relacionats amb el 
cicle o festival. 

• Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o 
administració) integrat a l’estructura de l’entitat. 
 
 

Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria finalitza el 21 d'abril de 2021. 
 
 
Quina documentació cal presentar? 

• El formulari de sol·licitud el podreu trobar AQUÍ 

• Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es 
celebra el cicle o festival. 

• La sol·licitud conjuntament amb la documentació 
exigida s’haurà de presentar electrònicament a 
través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Com es justificarà? 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es 
regulen de la següent forma:  

a) Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 
2021. 

b) Justificació final, entre el 10 de gener i el 31 de 
març de 2022. 
 

 
----------------------------------- 
Recordeu que... 
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  
 
 
 
 

https://www.diba.cat/documents/429356/349632685/Formula+Sol%C2%B7licitud_Cicles+i+Festivals+artistics+2021.pdf/85032ba2-4bc2-1ce0-7ae6-f4fc7ef53bad?t=1616688082402
https://www.diba.cat/documents/429356/349632685/Annex+ens+locals+festivals+entitats+2021.doc/4792b7d0-a71f-c3cb-4410-c5e2bb41cddc?t=1616688081471
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_255.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_255.asp
mailto:ateneus@ateneus.cat

