
    

    

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN 
MATÈRIA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 2022 
Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 21 de febrer de 2022 

L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
convoca una línia de subvencions en règim de 
concurrència competitiva adreçada a entitats sense ànim 
de lucre per a activitats en matèria de Memòria 
Democràtica, a executar l’any 2022.   
 
CONVOCATÒRIA  I  BASES ESPECÍFIQUES 

  

 

Quines activitats poden presentar-se? 
Són objecte de suport les actuacions i activitats següents 
relacionades amb la recuperació de la memòria històrica: 

 Els fets de la II República, la Guerra Civil i la 
Dictadura. 

 El reconeixement i reparació de les víctimes de la 
Guerra Civil i de la repressió franquista. 

 La reivindicació dels fets, les persones i els valors de 
la lluita antifranquista.  

 
Les activitats  han de desenvolupar-se dins  del  període  
comprès  entre  l’1  de gener  de  2022  fins  al  31  de 
desembre de  2022. 

 
 

Quines tipologies d’activitats són subvencionables? 

 Les  activitats  de  recuperació,  reconeixement,  
reparació i  dignificació d’espais, fets,  col·lectius  i  
persones  relacionades  amb  la  II  República,  la  
Guerra  Civil,  la repressió  de  la Dictadura,  l’exili  i  
la lluita antifranquista  (actes  públics  al  carrer, 
activitats artístiques, fulleteria i comunicació,  
conferències  i  taules  rodones, continguts web, 
etc.). 

 Les activitats o projectes de recerca, debat, reflexió i 
difusió sobre fets, col·lectius i persones relacionades 
amb la II República, la Guerra Civil, la repressió de la 
Dictadura, l’exili, la lluita antifranquista (estudis, 
jornades, edicions, digitalitzacions, continguts web, 
activitats pedagògiques, exposicions, etc.).    

 
 

Quin 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  criteris,  
aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un  
màxim  de 30 punts:  

a) Abast  en  el  territori  de  l’activitat:  fins  a  3 
punts. 

b) Coherència tècnica i qualitat del projecte, fins a 
24 punts repartits entre la qualitat tècnica i els 
aspectes valorables del projecte. 

c) Segons el tram de població del municipi d’on se 
celebra l’activitat, d’acord amb les dades de 
població de l’any 2021 de l’Idescat, la puntuació 
serà la fins a 3 punts. 

   
Podeu consultar els criteris de valoració en el punt 9 de 
les bases específiques.   
 
 
Quines despeses són elegibles? 
Es  consideren  despeses subvencionables  aquelles  
derivades  de  les  activitats  destinades  a  la  
recuperació i  al  foment  de  la  memòria democràtica.  
Aquestes  despeses  poden  ser  les  vinculades  a: 

 Edicions  i  publicacions, digitalització,  material  
de  difusió,  disseny,  comunicació  o  creació  i  
manteniments  de webs 

 Contractació de  proveïdors  de serveis,  com  
estudis  de  recerca,  redacció de projectes,  
comissariat  d’exposicions,  guiatge  de rutes  i  
visites,  tallers  pedagògics, conferències  i  
ponències 

 Activitats i catxets artístics, organització d’actes 
commemoratius, jornades  i seminaris, i altres  
prestacions  de  serveis  de tipus professional 

 Lloguers  de  mobiliari  i  equipament  per  a  
activitats;  i  altres  despeses anàlogues.    

 Les  despeses  de  personal  que  es  dediqui  a  
la realització de l’activitat subvencionada es  
podran  imputar  fins  a  un  màxim  del  20%  de 
l’import  de  la subvenció concedida.   

 En  relació  amb  les  despeses  indirectes,  són  
aquelles  que  són  compartides  per l’activitat  
subvencionada  i  per  la  resta  d’activitats  que  
realitzi  l’entitat  beneficiària (exemple:  gestoria,  
subministraments,  lloguers  de  locals,  material  
d’oficina  i consumibles...).  L’import  d’aquestes  
despeses  no podrà  superar  el  5%  respecte a 
l’import  de les  despeses  directes  elegibles  
que s’imputin a la subvenció de la Diputació. 

 Són subvencionables  els  impostos  indirectes  
com  l'IVA,  el  qual  només  és  elegible en els  
casos  que  l'entitat  no  el  compensi  o  el  
recuperi. 

 

https://www.diba.cat/documents/235678879/363414954/Bases+Mem%C3%B2ria+democr%C3%A0tica+13023_2022+.pdf/bb462aa3-7858-1a33-ca2d-16e6d941dc8e?t=1643796251426
https://www.diba.cat/documents/235678879/363414954/Bases+Mem%C3%B2ria+democr%C3%A0tica+13023_2022+.pdf/bb462aa3-7858-1a33-ca2d-16e6d941dc8e?t=1643796251426
https://www.diba.cat/documents/235678879/363414954/Bases+Mem%C3%B2ria+democr%C3%A0tica+13023_2022+.pdf/bb462aa3-7858-1a33-ca2d-16e6d941dc8e?t=1643796251426
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Té la consideració de despesa no subvencionable i no 
pot formar part del pressupost de  l'acció  subvencionada:  

 L'adquisició de béns  per  al  funcionament  ordinari  
de les  entitats    

 La construcció  i  adquisició de béns  immobles,  o  
obres  de  conservació o  millora d'aquests  béns.   

 L'adquisició de maquinària,  utillatge,  mobiliari  i  
equipaments,  incloent-hi  equips informàtics,  així  
com  els  treballs  d'instal·lació i  muntatge  que  
requereixin.    

 Les  atencions  protocol·làries  i  de  naturalesa 
similar,  com  ara  obsequis  o àpats.    
 
 

Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de 
març de 2022. 
La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través  de  
la Seu electrónica de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Quina documentació cal presentar? 
 Sol·licitud de subvenció (model normalitzat de 

sol·licitud) 
 NIF de l’entitat. 
 Poders del/la representant legal mitjançant la 

presentació dels poders de representació. 
 

 
IMPORTANT 

 L’import final de la subvenció no podrà ser superior 
al 80% del cost final de l’activitat. 

 Transcorreguts tres mesos des del dia de finalització 
de presentació de sol·licituds s’aprovarà la concessió 
dels ajuts. Aquesta resolució es publicarà al BOPB, a 
la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i 
al web. 

 L’import de la subvenció s’abonarà quan es justifiqui 
l’activitat i es pugui determinar el cost de la mateixa, 
en els terminis assenyalats a les bases de la 
convocatòria: 
- Si l’activitat finalitza abans del 30 de juny de 

2022: es podrà presentar la justificació entre 
05/09/2022 i el 30/11/2022. 

- Si l’activitat finalitza abans del 31 de desembre 
2022: es podrà presentar la justificació entre el 
10/01/2023 i el 31/03/2023. 

 Per a qüestions relatives a la sol·licitud, podeu 
posar-vos en contacte amb la Secció Administrativa 
de Subvencions i Convenis dsscg.sic@diba.cat 

 
 
----------------------------------- 
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://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/presidencia/tramits/trc_345.asp
https://www.diba.cat/documents/235678879/363414954/sollicitud+subvenci%C3%B3+convocat%C3%B2ria+mem%C3%B2ria+dem.+2022.pdf/8ce9b973-ff33-7633-a9c8-7ffb5bcdfc25?t=1643796254600
https://www.diba.cat/documents/235678879/363414954/sollicitud+subvenci%C3%B3+convocat%C3%B2ria+mem%C3%B2ria+dem.+2022.pdf/8ce9b973-ff33-7633-a9c8-7ffb5bcdfc25?t=1643796254600
https://www.diba.cat/web/subvencions-presidencia
mailto:dsscg.sic@diba.cat
mailto:ateneus@ateneus.cat

