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Subvencions de la Diputació de Barcelona per a 
commemoracions d'esdeveniments i per 
activitats excepcionals d'entitats per a l’any 2021 
 
L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
ha publicat la convocatòria i les bases per a la 
concessió de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, per a 
commemoracions aprovades per part de la 
Generalitat de Catalunya i per a activitats 
excepcionals i/o singulars de repercussió local per a 
l’any 2021  
 
 
Quines activitats estan incloses? 

• Commemoracions d’esdeveniments a partir de 
10 anys i múltiples de 5, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona.  

• Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 
75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions 
múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió 
local a la demarcació de Barcelona.  

• Els esdeveniments i les personalitats que siguin 
objecte de commemoració aprovades per part 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021.  

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

 
 
Aspectes a tenir en compte 

• Les entitats que s’emmarquin en 
commemoracions de 25 anys, seran també 
automàticament considerades activitats 
commemoratives a partir de 10 anys i múltiples 
de 5. 

• Les entitats que s’emmarquin en les opcions de 
commemoracions, hauran d’acreditar 

documentalment que la commemoració 
correspon a l’any en curs. 

• Les entitats es poden emmarcar en més d’un 
objecte.  

• Aquelles activitats que siguin objecte de 
subvenció per part d’altres àrees de la Diputació 
de Barcelona, quedaran excloses d’aquesta 
convocatòria.  

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

• S’entendrà per activitat excepcional o singular 
aquella que no es realitzi cada any com a 
activitat ordinària, per tant, no se 
subvencionaran aquelles activitats o 
esdeveniments que cada any siguin objecte de 
celebració o realització. 

• Aquestes subvencions hauran de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat:  
- Potenciar la cohesió i la convivència de la 

societat civil  
- Potenciar el suport i assistència de les 

activitats dels municipis de la demarcació de 
Barcelona. 

 
 
Quin és el període d’execució? 
Les subvencions concedides a l’empara de la 
convocatòria de l’any 2021 s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades dins del període 
comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre 
de 2021. No se subvencionaran si es tracta 
d’activitats preparatòries o finals de la 
commemoració si la commemoració no té lloc l’any 
2021.  
 
 
Quins són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, 
únicament es tindran en compte els següents 

Expedient%202021/0002823


    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COMMEMORACIONS I 
ACTIVITATS EXCEPCIONALS 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 1 d’abril de 2021 

criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada 
fins a un màxim de 33 punts:  
 
a) Abast en el territori de l’activitat: fins a 6 punts 

(les entitats poden presentar un document de 
compromís de l’ajuntament on se celebra 
l’esdeveniment, declarant l’interès de la 
celebració del mateix pel municipi) 

 
b) Grau de singularitat de l’activitat: fins a 15 punts  

• Commemoracions d’esdeveniments a 
partir de 10 anys i múltiples de 5, tots 
ells amb repercussió local a la 
demarcació de Barcelona (2 punts)  

• Commemoracions d’esdeveniments de 
25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys o 
més, amb repercussió local a la 
demarcació de Barcelona, és a dir 
commemoracions singulars múltiples de 
25 anys, totes elles amb repercussió 
local a la demarcació de Barcelona (25 
anys=2 punts; 50 anys=3 punts; 75 
anys=4 punts; 100 anys o més=5 punts)  

• Esdeveniments i personalitats que 
siguin objecte de commemoració 
aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya a l’any 2021 (3 punts)  

• Activitats excepcionals i/o singulars 
relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, 
cimeres, totes elles d’àmbit internacional 
i de repercussió local a la demarcació 
de Barcelona (3 punts)  

• Activitats excepcionals / singulars 
relatives a matèries transversals de 
repercussió local a la demarcació de 
Barcelona (2 punts)  

 
En el supòsit que es tracti de commemoracions 
singulars múltiples de 5 a partir de 10 anys i 
coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 o més anys 
de commemoració, se sumaran les puntuacions 
obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les 
entitats que s’emmarquin en els 25, 50, 75 o 100 

anys o més, seran considerades també activitats 
commemoratives a partir de 10 anys i múltiples 
de 5 i automàticament se’ls sumaran els punts 
corresponents per als dos conceptes. 

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se 

celebra l’activitat, 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 9 punts)  

• Claredat i coherència entre els 
objectius, activitats i resultats previstos 
de l’acció proposada fins a 4 punts.  

• Incorporació d’accions de seguiment i 
d’avaluació, fins a 2 punts.  

• Participació i integració d’altres entitats, 
de la ciutadania, etc. en l’activitat, fins a 
3 punts.  

 
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no 
obtinguin un mínim d’11 punts. 
 
 
Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 
Hi haurà una sola convocatòria. El termini de 
presentació de les sol·licituds de les subvencions és 
del 30 de març al 30 d’abril de 2021. 
 
 
Quina documentació cal presentar? 
Les sol·licituds s’hauran de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
S’haurà de presentar el formulari de sol·licitud (amb 
tots els annexos que inclou) i, juntament amb 
aquest, caldrà adjuntar també la documentació 
següent: 

1) Còpia del Número d’Identificació Fiscal de 
l’entitat peticionària.  

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/presidencia/tramits/trc_261.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/presidencia/tramits/trc_261.asp
https://www.diba.cat/documents/235678879/348325410/FormulariSollicitudSubvencio-signable.pdf/8d1a3fde-bbe3-2349-4d07-e02000bbe647?t=1616873263117
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2) ANNEX 7: Compromís de l’ajuntament on se 
celebra l’esdeveniment, declarant l’interès 
de la celebració del mateix pel municipi. 
S’acreditarà mitjançant declaració signada 
d’aquesta circumstància per part de 
l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. Si 
l’esdeveniment té lloc a la ciutat de 
Barcelona, s’acreditarà mitjançant la 
declaració signada pel regidor/a del districte 
o el/la regidor/a de l’àrea temàtica 
relacionada amb l’esdeveniment o actuació. 
I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de 
l’àrea temàtica relacionada o regidor/a de 
districte, podrà signar-se pel 
comissionat/ada. La manca de presentació 
d’aquest annex dins del termini de 
presentació de sol·licituds suposarà 
l’exclusió automàtica de la convocatòria. 

 
 
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 un correu electrònic 
a: ateneus@ateneus.cat 


