
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA POPULAR 2022 
Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 10 de març de 2022 

La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria 
de subvencions destinades a finançar activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2022 (Codi de la convocatòria: 202220225120013133) 
 
Novetats COVID  
Per tal de pal·liar les repercussions de la pandèmia de la 
COVID-19 sobre l’associacionisme dedicat a la cultura 
popular i tradicional les bases estableixen les següents 
mesures: 
• Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80% 

del cost total del projecte subvencionat. 
• Sufragar despeses de projectes i activitats previstos 

a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona 
ciutat) que no hagin pogut arribar a realitzar-se o que 
s’hagin realitzat en format virtual però que la seva 
organització hagi comportat despeses directament 
destinades a l’objecte de la subvenció, sempre i 
quan el motiu de la no realització dels projectes i 
activitats o la seva realització 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. 

• Podran imputar-se despeses indirectes per un valor 
de fins a un 10% del total de despeses directes 
imputades. 

 
Quines activitats poden ser incloses? 
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de 
l’organització i/o participació en activitats de cultura 
popular i tradicional durant l’any 2022 vinculades a: 
 

• Activitats de cultura popular i tradicional, presencials 
i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara 
trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i 
comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, 
cursos i altres actuacions. 

• 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. 

• Implementació d’eines de comunicació i difusió en 
matèria de cultura popular i tradicional com ara 
publicacions, estudis, pàgines web i emissions 
d’activitats per televisió i canals on-line. 

• Projectes relacionats amb el projecte transformador 
“CulturaMENT” que promou l'organització d’activitats 
culturals adreçades a persones grans amb malalties 
mentals i els seus familiars i cuidadors. 

 
No es consideren incloses les següents activitats: 

• 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.  

• Programes de recerca i estudi.  

• Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies 
infantils.  

• Activitats adreçades exclusivament a la 
promoció comercial o turística.  

• Programacions anuals de l’entitat. 
 

➢ Les subvencions concedides s’hauran de destinar a 
finançar projectes executats entre l’1 de gener de 
2022 i el 31 de desembre de 2022 i seran 
compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats i també per 
d’altres àrees de la Diputació de Barcelona per a la 
mateixa activitat.  

➢ Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total 
del projecte/activitat a desenvolupar.  

➢ Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
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:  
 

• Qualitat i interès cultural del projecte presentat, fins a 
10 punts. 

• Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, 
fins a 10 punts. 

https://www.diba.cat/documents/429356/364818986/Bases_CPT_Entitats_2022.pdf/c756f0ad-2495-1d27-9fea-36f18c9ca5c5?t=1646221852482
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• Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del 
projecte, fins a 5 punts. 

• Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, fins a 5 
punts.  

• Tipologia de l’activitat, segons el barem no 
acumulatiu indicat a l’article 10.2 e) de les bases de 
la convocatòria. 

• Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts. 
 
Quines despeses són subvencionables? 
Es consideraran despeses subvencionables les següents:   

• Totes aquelles despeses relacionades directament 
amb el projecte presentat. 

• 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 tècnic, 
administratiu o directiu; adquisició de material o 
reparació de maquinària, etc) sempre que no superin 
el 10% de les despeses directes imputades.   

• L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà 
subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-
lo, recuperar-lo o compensar-lo. Les factures han 
d’estar datades l’any 2022 han d’haver estat 
efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament 
del període de justificació. 

 
No s’acceptaran despeses corresponents a: 

• Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats 
i/o queviures, així com dietes i despeses de 
manutenció.   

• 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 la Diputació de Barcelona encara que siguin 
vinculats directament a l’activitat/projecte presentat.   

• Adquisició de béns inventariables, immobles o 
mobles, que suposin un increment del patrimoni de 
l’entitat.  

• Interessos o comissions bancàries. 
 

 

Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de 
març de 2022. 
 
Quina documentació cal presentar? 

• El formulari de sol·licitud el podreu trobar AQUÍ 

• També cal presentar un formulari de certificat de 
poders del representant legal de l'entitat signat 
electrònicament per el secretari o secretaria de 
l'entitat. 

• A més, en el cas de no haver annexat una còpia 
dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les 
sol·licituds de les edicions 2018, 2019 o 2020 
d'aquesta convocatòria, aquests documents s'hauran 
de lliurar en aquesta edició. 

• 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? 
➢ La justificació de les subvencions es presentarà 

mitjançant el model de compte justificatiu simplificat i 
acompanyats de:  

• Memòria de l’actuació justificativa del 
compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats 
realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst.  

• 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. 

 
➢ Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria 

es regulen de la següent forma:  
a) Hi haurà un període voluntari de justificació entre 

el 15 d’octubre al 15 de novembre de 2022.  
b) Els que no hagin justificat en l’esmentat període 

voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de gener i, 
com a màxim, el 28 de febrer de 2023. 
 

➢ Per les concessions superiors a 3.000€, el beneficiari 
haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les 
despeses relacionades en la memòria econòmica, 

https://www.diba.cat/documents/429356/365040632/FOR_SOL_CPT+entitats+2022.pdf/f36e4894-9de7-a721-4d96-8a14d0acec08?t=1646150596130
https://www.diba.cat/documents/429356/365040632/FOR_Poders+CPT+entitats+2022.pdf/139f8cf4-2942-03d6-9687-d158832b6865?t=1646150595951
https://www.diba.cat/documents/429356/365040632/FOR_Poders+CPT+entitats+2022.pdf/139f8cf4-2942-03d6-9687-d158832b6865?t=1646150595951
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_361.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_361.asp
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per tal d’obtenir una evidència raonable de 
l’adequada aplicació de la subvenció. 

 
Quina serà la forma de pagament? 
➢ El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà 

d’un sol cop, prèvia la presentació dels justificants 
que en la convocatòria s’exigeixen.  

➢ Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària 
haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
 
 

----------------------------------- 
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  
 
 
 
 

mailto:ateneus@ateneus.cat

