
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER L’ACTIVITAT CULTURAL 
D’ATENEUS DURANT L’ANY 2022 
 

Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 2 d’agost de 2022 

La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria 
de subvencions destinades a finançar l'activitat cultural 
d'ateneus que tenen el seu àmbit d'actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2022. 
 

A qui va dirigida aquesta convocatòria? 
Seran susceptibles d’acollir-se a la present convocatòria 
els ateneus que compleixin els següents requisits: 

• Amb seu a la província de Barcelona, exceptuant la 
ciutat de Barcelona. 

• Que hagin programat un mínim de dues activitats 
culturals al 2022, entre activitats realitzades i 
previstes. A més, cal que aquestes activitats 
pertanyin a dos o més sectors culturals diferents 
(música, dansa, teatre, circ, arts visuals, audiovisuals 
i multimèdia, patrimoni cultural, cultura popular, etc.). 

 

Quines activitats podran ser finançades? 

• Projectes d’interès públic o social vinculats a 
l’activitat de foment, millora, impuls i 
desenvolupament d’activitats culturals impulsades 
per ateneus a la demarcació de Barcelona per 
fomentar una major presència de la cultura en la 
societat. 

• Seran objecte de finançament activitats, projectes o 
programes d’activitats executats durant el període 
comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de 
desembre de 2022 que tinguin lloc a la demarcació 
de Barcelona -excepte a la ciutat de Barcelona- i que 
no representin la totalitat de les activitats de l’entitat 
al 2022. 

• S’inclouen accions de caire formatiu, esdeveniments, 
cicles, trobades, jornades, exposicions, fires, 
programació no professional d’arts en viu, 
organització de premis o concursos, accions de 
comunicació, de digitalització de la cultura i cultura 
digital, actuacions vinculades a la recerca, a 
publicacions o a processos de creació, etc. 
 

Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds comença el 4 
d’agost de 2022 i finalitzarà el dia 6 de setembre de 
2022. 
 

Quina documentació cal presentar? 

• Model de sol·licitud degudament emplenat, en què 
s’indiqui la documentació que s’adjunta que trobareu 
en aquest enllaç. 

• Poders de representació o certificat expedit per la 
secretaria de l’entitat que acrediti la representació 
legal del sol·licitant. 

• DNI del representat legal de l’entitat. 

• Targeta d'identificació fiscal de l’entitat (NIF). 

• Estatuts de l’entitat. 

• Inscripció registral de l’entitat. 
Els documents de NIF, estatuts i inscripció registral 
no caldrà entregar-los en el cas que ja hagin estat 
lliurats a la Gerència de Serveis de Cultura de la 
Diputació de Barcelona durant els anys 2019, 2020 o 
2021 i continuïn vigents.  

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

 
Tingueu en compte que... 

• Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud 
que inclogui una única activitat o programa 
d’activitats que no tingui caràcter anual o que no 
inclogui la totalitat de les activitats de l’entitat al 
2022.  

• En cas que un mateix sol·licitant presenti més d’una 
sol·licitud només es valorarà la darrera presentada, 
excloent les anteriors. 

• No s’atorgaran subvencions per import superior a 
6.000 euros.  

• L’import i percentatge de les subvencions que 
s’atorguin podrà cobrir fins al 80% del cost total del 
projecte o activitat subvencionada. 

• En cap cas s'atorgarà un finançament superior a la 
quantitat sol·licitada. 

• No es finançaran projectes o activitats que hagin 
rebut el suport de la Diputació de Barcelona, per la 
mateixa activitat, a través d’altres convocatòries. 
 

----------------------------------------- 
Recordeu que... 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
de tramitació integral 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 interessades, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat  

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3283630
https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3283630
https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_437.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_437.asp
mailto:ateneus@ateneus.cat

