
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS 
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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 19 de febrer de 2020 

Subvencions de la Diputació de Barcelona per a 
commemoracions d'esdeveniments i per 
activitats excepcionals d'entitats per a l’any 2020 
 
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 2020.  
(BOPB de 09.5.2017 – Convocatòria 11613/2020) 
 
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 2020.  

 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 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 2020 s’hauran de destinar a 
finançar commemoracions/projectes/activitats 
desenvolupats/ades dins del període comprès entre 
l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020. No se 
subvencionaran si es tracta d’activitats preparatòries 
o finals de la commemoració si la commemoració no 
té lloc l’any 2020.  
 
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 
criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada 
fins a un màxim de 31 punts:  

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

 Abast supramunicipal (3 punts)  

 Abast municipal (2 punts)  
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Es considerarà que té abast 
supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a 
més d’un municipi. En aquest cas, els 
alcaldes/esses d’aquests municipis o 
regidors/ores en qui deleguin hauran 
d’emetre un escrit declarant aquesta 
circumstància. Es valorarà la 
supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos 
o més escrits de suport de diferents 
Ajuntaments.  

 
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 2020 (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, d’acord amb les dades 
de població de l’any 2019 de l’Idescat, 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) Vocació municipalista dirigida als serveis 
públics competència dels ens locals (2 
punts) 

 
 

e) Metodologia (fins a 8 punts)  

 Claredat i coherència entre els 
objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció proposada fins a 
3 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. 

 
 
 
 



    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS 
Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 19 de febrer de 2020 

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 
començarà el 19 de febrer i finalitzarà el 31 de març 
de 2020. 
 
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.  

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. 

 
Quines despeses són subvencionables?  

 Les despeses subvencionables han de reunir els 
següents requisits generals:  
a) Han de ser despeses necessàries per 

respondre a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada de caràcter no inventariable.  

b) Es podran subvencionar despeses del 
personal propi que es dediqui a la realització 
de l’activitat subvencionada fins a un màxim 
d’un 20 % de l’import de la subvenció, 
sempre que l’entitat acrediti fefaentment la 
vinculació de la despesa que imputa per 
aquest concepte, amb detall del personal, la 
imputació del temps dedicat i el cost que 
suposa.  

c) Seran subvencionables les despeses de les 
activitats que s’executin entre l’1 de gener 
de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 

d) Aquestes despeses han d’anar a nom de 
l’entitat beneficiària i han d’estar 
efectivament pagades pel beneficiari/ària en 
el moment de la justificació.  

e) En relació amb les despeses indirectes, hem 
d’entendre per despeses o costos indirectes 
aquells que són compartits per l’activitat 
subvencionada i per la resta d’activitats que 
realitzi l’entitat beneficiària (ex.: gestoria, 
subministraments, lloguer, material d’oficina 
i consumibles...). L’import d’aquestes 
despeses no podrà superar el percentatge 
del 5 % respecte a l’import de les despeses 
directes elegibles que s’imputin a la 
subvenció de la Diputació. 

 
Com es justificarà? 

 Les entitats que hagin finalitzat l’activitat 
subvencionada abans del 30 de juny de 2020, i 
que per tant puguin presentar el cost total de la 
mateixa, podran presentar la justificació final de 
l’activitat entre el 15 de setembre i el 30 de 
novembre de 2020.  

 Les entitats que no hagin justificat en aquest 
primer termini o finalitzin l’activitat 
subvencionada fins al 31 de desembre de 2020, 
hauran de presentar la justificació final de 
l’activitat entre l’11 de gener de 2021 i el 31 de 
març de 2021. 

 El pagament de la subvenció concedida, 
s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/documents/235678879/297842717/FormulariSollicitudSubvencio.pdf/c6ca9724-fbd7-42e2-9af4-746d72e9f708
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dels justificants que en aquesta s’exigeixen, dins 
del termini establert. 

 
Recordeu que... 

 Les bases específiques les podeu consultar 
AQUÍ 

 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/presidencia-subvencions

