
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DIFUSIÓ A TRAVÉS DE 
FESTIVALS I CICLES - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 17 de juny de 2020 

Oberta la convocatòria de subvencions a 
l'organització d'activitats de difusió de les arts 
visuals i arts escèniques a través de festivals, 
cicles i esdeveniments similars per a l’any 2020 
(DOGC núm. 8155 - 16.6.2020) 
 
Quin és l’objecte d’aquestes subvencions? 
Tenen com a objecte la promoció i difusió de les arts 
visuals i les arts escèniques professionals per a 
l'organització d'activitats de difusió en forma de 
festivals, cicles i esdeveniments similars, amb 
l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió 
de les arts a Catalunya.  
 
Les activitats no poden formar part de la 
programació regular i la seva periodicitat pot ser 
anual o bianual amb una durada màxima de quatre 
mesos. 
 
En queden excloses: 

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars 
de música. 

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars 
d'equipaments d'arts visuals i d'arts 
escèniques que tinguin el suport econòmic 
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
o ens vinculat al Departament de Cultura a 
través d'un contracte programa o d'un 
conveni. 

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars 
de consorcis o organismes dels quals formi 
part el Departament de Cultura o als quals 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o 
qualsevol altre ens vinculat al Departament 
de Cultura doni suport econòmic amb altres 
fórmules de col·laboració, com ara convenis.  

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars 
que no utilitzin el català o l'aranès en la 
difusió de les activitats.  

 Les activitats incloses en les programacions 
estables d'arts visuals i arts escèniques 
promogudes per les corporacions locals.  

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars 
inclosos dins la programació de la festa 
major del municipi on es dugui a terme.  

 Les activitats vinculades a la indústria 
cultural.  

 Festivals, cicles i esdeveniments similars 
relacionats amb la formació en els àmbits de 
les arts visuals i les arts escèniques que 
estiguin promoguts des de l'àmbit acadèmic. 

 
Requisits 

 El festival, cicle o esdeveniment similar ha 
de tenir lloc a Catalunya, dins l'any natural 
de concessió de la subvenció.  

 El festival, cicle o esdeveniment similar s'ha 
d'haver celebrat un mínim de dues edicions 
consecutives abans de l'any de la 
concessió.  

 Cada sol·licitant pot presentar més d'un 
projecte per a cadascuna de les modalitats, 
amb un màxim de 3 sol·licituds. 

 
Quines despeses són subvencionables? 

 Els caixets, honoraris i nòmines d'artistes, 
tant si són en el concepte d'exhibició, 
producció, coproducció, residència de 
creació, participació en activitats formatives 
com activitats de dinamització.  

 Despeses de personal i de direcció de 
l'organització incloent-hi salaris i cotitzacions 
a la Seguretat Social dels treballadors 
directament contractats per a l'organització 
del festival, cicle o esdeveniment similar.  

 Altres despeses directament relacionades 
amb l'activitat de la companyia i artistes 
programats, com despeses de viatges, 
allotjaments, dietes. 

 Contractació de serveis tècnics i 
professionals.  

 Adquisició de materials i bens fungibles.  

 Lloguer de material i d'equips tècnics.  

 Despeses de promoció, difusió i publicació 
en diferents suports (anuncis en mitjans, 
edició de materials impresos, publicacions 
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digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, 
entre d'altres).  

 Lloguer d'espais diferents a la seu que tingui 
l'entitat o ens sol·licitants quan es destini 
exclusivament a l'activitat objecte de 
subvenció. 

 Les fitxes tècniques.  
 
No es considera despesa subvencionable el material 
inventariable: adquisició d'equips informàtics i 
tècnics, maquinària, mobiliari, així com d'altres que 
incrementin el patrimoni del beneficiari. 
 
Quins són els criteris de valoració? 

 Trajectòria professional del sol·licitant i dels 
integrants de l'equip de direcció i artístic 

 Experiència dels responsables de l'execució 
i gestió del projecte 

 Evolució qualitativa i singularitat dels 
projectes i activitats duts a terme 

 Grau d'interès del projecte i coherència del 
seu desenvolupament 

 Aposta per artistes emergents, propostes 
innovadores i de risc 

 Impacte i retorn social del projecte 

 Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió 
 
Quina documentació hem de presentar? 
Accediu al formulari de sol·licitud i a tota la 
informació AQUÍ  
 
Quin és el termini per presentar sol·licituds? 
Del 17 de juny al 2 de juliol de 2020 (ambdós 
inclosos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordeu que... 
• Podeu consultar el text de les bases 
reguladores AQUÍ 
• 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. 
 
 
 
 

 


