
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURA 
POPULAR I ASSOCIACIONISME - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 4 de juny de 2020 

CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS 
PER A ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I AMB 
ASSOCIACIONISME CULTURAL PER A L’ANY 2020 
(DOGC núm. 8147, 4.6.2020 ) 
 
Aquesta convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, es regeixen per les bases específiques 
publicades al DOGC núm. 7877 17.5.2019 
 
Aquesta línia de subvencions inclou les següents 
activitats:  

 Les activitats que fomentin o difonguin la cultura 
popular i tradicional catalana i l'associacionisme 
cultural o el patrimoni etnològic.  

 Les representacions no professionals de teatre 
popular català.  

 La restauració d'elements d'imatgeria festiva 
(gegants, nans i bestiari), així com la restauració 
i la confecció de la seva indumentària.  

 Commemoracions d'aniversaris de personalitats, 
fets o entitats adreçades a la conservació i la 
difusió de la memòria cultural col·lectiva.  

 Congressos i jornades de caràcter nacional o 
internacional fets a Catalunya.  

 
Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:  

 Els cursos o activitats de tipus formatiu en el 
camp de la cultura popular i tradicional catalana i 
l’associacionisme cultural. 

 Els viatges i desplaçaments per participar en 
festivals, fires o trobades de rellevància especial 
fora de Catalunya, i els viatges de caràcter 
recreatiu o turístic. 

 Els festivals i trobades nacionals de cultura 
popular i tradicional catalana, les programacions 
artístiques en què participin principalment 
artistes professionals i la producció 
d’espectacles, exposicions o material fonogràfic 
o audiovisual. 

 Les activitats destinades a la catalogació, la 
preservació, la digitalització i la difusió de fons 
documentals sobre aspectes de la cultura 
popular i tradicional de Catalunya. 

 L’edició en llengua catalana o aranesa de 
treballs relacionats amb la difusió de la cultura 
popular i tradicional catalana i del patrimoni 
etnològic de Catalunya. 

 Les activitats esportives. 

 Les activitats adreçades prioritàriament a la 
promoció social de col·lectius. 

 Les activitats de caràcter escolar. 

 Els àpats populars, excepte que siguin a favor 
dels membres de grups o entitats que participen 
en l’activitat de cultura popular i tradicional 
sense cobrar per la seva participació. 

 Les activitats adreçades a la promoció comercial 
d’empreses o grups d’empreses. 

 L'adquisició de béns mobles que suposin un 
increment del patrimoni de l’entitat. 

 Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès 
en la difusió de les seves activitats. 

 Les festes majors i altres festes tradicionals de 
caràcter local, excepte si es tracta de festes amb 
reconeixement especial d’acord amb l’article 3 
del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del 
patrimoni festiu de Catalunya. 

 
Condicions específiques 
La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 
euros i no s’admetran les sol·licituds de subvenció d'un 
import inferior a 400,00 euros o que continguin un 
pressupost del projecte inferior als 800,00 euros. 
 
Les entitats privades que gestioneu directament 
equipaments culturals podreu imputar a l'activitat 
subvencionada costos generals o indirectes amb un límit 
del 30% del cost total del projecte. 
 
Criteris de valoració  
La valoració dels projectes es farà d’acord amb els 
criteris següents: 

 L'interès cultural de l'activitat tenint en compte la 
seva qualitat, la transmissió de valors, el foment 
de la cohesió social i les possibilitats 
d'incidència en l'increment de públics, o la 
captació de nous públics en l'àmbit de la cultura 
popular i tradicional catalana o de 
l'associacionisme cultural (fins a 3 punts). 

 Que una o més de les activitats programades 
estiguin vinculades directament amb la 
celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural 
(1 punt). 

 El fet que el sol·licitant gestioni directament un 
equipament cultural o, alternativament, que 
l'activitat o els elements d'imatgeria festiva 
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(gegants, nans i bestiari) tinguin relació directa 
amb una de les festes amb reconeixement 
especial com a patrimoni festiu de Catalunya 
(fins a 1 punt). 

 La vàlua històrica o etnològica de l'element 
d'imatgeria a restaurar i la repercussió territorial 
del projecte (fins a 2 punts). 

 Que el sol·licitant organitzi activitats culturals de 
manera continuada al llarg de l'any, o en el cas 
de restauració, que es tracti d'un element 
d'imatgeria festiva amb un mínim de 50 anys 
d'antiguitat (fins a 1 punt). 

 Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt) 

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del 
seu cost (1 punt). 

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, entre el 60 i menys del 80% 
del seu cost (0,5 punts). 

 El pla de comunicació i difusió (fins a 0,5 punts). 

 Les accions d'inclusió social destinades a 
afavorir l'accés a la cultura popular i tradicional 
catalana per part dels col·lectius més 
vulnerables o amb més dificultat com la tercera 
edat, les persones amb discapacitat i els 
col·lectius amb risc d'exclusió social (fins a 0,5 
punts). 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de 
juny de 2020. 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits 
associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva 
justificació es faran només per mitjans telemàtics. 
 
A través del formulari normalitzat de sol·licitud del portal 
Tràmits del Departament de Cultura A l’apartat 
“Documentació relacionada” es pot accedir als models del 
projecte d'activitat i al del pressupost-liquidació, així com 
al formulari de declaració normalitzat per a les entitats 
que gestioneu directament equipaments culturals. 
  
 
 
 

Recordeu que... 
Les entitats proposades com a beneficiàries de les 
subvencions en la proposta provisional de concessió 
hauran de presentar obligatòriament el document 
d'acceptació de la subvenció. 
 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les vostres 
sol·licituds de subvencions i ajuts. Per accedir al servei, 
podeu enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 130. 

 


