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Dimecres, 22 de juny de 2022 

LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL I AMB ASSOCIACIONISME CULTURAL 
PER A L’ANY 2022 (CLT027) 
 
Aquesta línia de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, es regeix per les bases específiques 
publicades al DOGC núm. 8691, 17.6.2022 
 
La tipologia de les activitats objecte de subvenció és 
la següent:  

• 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.  

• Trobades de cultura popular i tradicional 
catalana i aranesa. 

 
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, cicles o esdeveniments similars 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. 

• L'organització de premis i concursos culturals. 

• 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 800,00 
euros i no s’admetran les sol·licituds que continguin un 
pressupost del projecte inferior a 1.600,00 euros. Així 
mateix, s'hauran de denegar les sol·licituds de subvenció 
per a projectes que, un cop valorats, només puguin 
obtenir una subvenció inferior a 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 i aranesa o de 
l'associacionisme cultural. En el cas de projectes 
de restauració també es valora que es tracti d'un 
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element d'imatgeria festiva amb un mínim de 50 
anys d'antiguitat (fins a 3 punts). 

• Que com a mínim una de les activitats 
programades estigui vinculada directament amb 
la celebració del Dia de l'Associacionisme 
Cultural (1 punt). 

• El projecte d'activitat incorpora la perspectiva de 
gènere. Es valora, per exemple, que es disposi 
de plans d'igualtat, que s'hagi establert un tant 
per cent de dones a l'òrgan de govern de 
l'entitat, que es disposi de protocols festius, que 
es prevegin punts lila, etc. (fins a 1 punt). 

• La vàlua històrica o etnològica de l'element 
d'imatgeria a restaurar i la repercussió territorial 
del projecte (fins a 1 punt). 

• La repercussió territorial del projecte (fins a 1 
punt) 

• Que el sol·licitant organitzi activitats culturals de 
manera continuada al llarg de l'any (1 punt). 

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

• El pla de comunicació i difusió (fins a 1 punt). 

• 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 (1 punt). 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 28 de juny 
al 14 de juliol del 2022 (a les 14:00h). 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
La presentació de sol·licituds, els models de la 
documentació a annexar i els altres tràmits associats a 
aquesta subvenció la podreu gestionar a partir del 28 de 
juny des d’aquest ENLLAÇ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 

• 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. 

 

• Us suggerim que valoreu si incloure en el vostre 
projecte la programació d’espectacles perquè es 
preveu que es convoqui aquesta tardor una 
subvenció específica per aquest tema. 

 
 

RECORDEU QUE... 
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. 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-activitats-relacionades-amb-la-cultura-popular-i-amb-lassociacionisme?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

