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Dimarts, 19 de maig de 2020 

Bases específiques que han de regir la concessió de 
les subvencions per compensar les pèrdues per 
anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 
període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19 
(DOGC Núm. 8135 - 18.5.2020) 

 
Quin és l’objecte d’aquesta subvenció? 
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de 
subvencions per contribuir econòmicament a compensar 
la reducció d’ingressos corresponents a les activitats 
culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma 
declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març de 2020. 

 
Qui pot optar a aquestes subvencions? 
Entre d’altres, poden optar a aquestes subvencions les 
entitats sense ànim de lucre que compleixin algun dels 
requisits següents: 

 Que tenien previst organitzar activitats i festivals 
de cultura popular amb públic de pagament. 

 Que tenien previst organitzar festivals i 
esdeveniments similars d'arts escèniques o 
literaris amb entrada de pagament, d'arts visuals 
o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres 
aportacions privades per a l'activitat. 

 
Quins requisits i condicions s’han de complir? 
Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats 
sol·licitants també han de complir els requisits següents: 

 L’entitat sol·licitant ha de poder acreditar de 
forma fefaent les activitats o espectacles 
culturals pels quals havia estat contractat o als 
quals s’havia compromès, o quins serveis pels 
quals havia estat contractat o que tenia 
compromesos. 

 Les activitats que donen dret a l’ajut han d’haver 
estat cancel·lades o bé ajornades més enllà del 
31 de desembre de 2020. 

 
Quin serà l’import de les subvencions? 
L’import màxim de la subvenció s’estableix de la manera 
següent: un percentatge sobre l’import que s’ha deixat 
d’ingressar per contractacions o per taquilla, d’acord amb 
la següent distribució: 

 

 Fins a 3.000 euros 
Subvenció del 80% de la pèrdua d’ingrés 

 

 De 3.001 a 10.000 euros 
Subvenció del 70% de la pèrdua d’ingrés 
 

 Més de 10.000 euros 
Subvenció de 7.000 euros o el 60 % de la 
pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 25.000€ 

 
Quines despeses són subvencionables? 
Es considera despesa subvencionable l’import que es 
preveia ingressar per l’activitat cancel·lada, que 
consisteix en els ingressos propis previstos, prenent com 
a referència la mateixa activitat de l’edició anterior. 

 
Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud? 
En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la 
documentació següent: 

 Un pressupost detallat dels ingressos previstos 
corresponents a les activitats culturals 
cancel·lades o ajornades més enllà del 31 de 
desembre del 2020. 

 Una liquidació d’ingressos de la mateixa activitat 
de l’any anterior i documentació acreditativa del 
compromís d'organitzar les activitats que s'han 
cancel·lat o ajornat més enllà del 31 de 
desembre del 2020. 

 
En el moment de presentar la sol·licitud, no s’ha d’aportar 
el projecte d’activitat o actuació. 

 
 

Com es concediran les subvencions? 
El procediment de concessió de les subvencions es 
tramita d’acord amb el règim de concurrència no 
competitiva. Es concediran les subvencions a mesura 
que es rebin, per ordre estricte de presentació de les 
sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de 
participació i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

 
Com es farà el pagament de les subvencions? 
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament 
a partir del moment en què es resolgui la concessió de la 
subvenció, sense exigència de garanties. 

 
Com es justificaran les subvencions concedides? 
Les entitats beneficiàries han de presentar, abans de 31 
de gener de 2021, un document en què declarin que els 
espectacles o activitats culturals corresponents no s'han 
reprogramat durant el 2020, 
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En el supòsit que alguna de les activitats cancel·lades o 
ajornades inicialment més enllà del 31 de desembre del 
2020 finalment es reprogrami abans d'aquesta data, 
s'haurà de revocar la subvenció relativa a aquella activitat 
reprogramada. 
 
En cas que l’entitat beneficiària d'aquesta subvenció 
obtingui una subvenció ordinària per a les seves activitats 
en les convocatòries per a l'any 2020 de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, ha de fer constar aquesta 
subvenció extraordinària com a part dels ingressos rebuts 
en la liquidació final que presenti en el moment de 
justificar la subvenció ordinària percebuda. 
 

IMPORTANT 
Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions 
extraordinàries de l’Oficina de suport a la Iniciativa 
Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals 
convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat 
d’alarma del COVID-19, però són compatibles amb altres 
subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa 
finalitat i amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a 
la mateixa finalitat procedents d'altres departaments de la 
Generalitat o d'altres ens públics o privats, sempre que 
l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat 
que ha de desenvolupar la persona beneficiària. 

 
 
RECORDEU QUE...  

 Cal fer l'activitat subvencionada dins de l'any natural. 

 Si per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció s’utilitza qualsevol element susceptible de 
generar drets d’autor, cal complir amb el que disposa 
la normativa sobre propietat intel·lectual. 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un 
servei integral de tramitació de subvencions. El 
servei inclou:  
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció 
2 - Seguiment del procés de la subvenció 
3 - Justificació de la subvenció 
 
Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: 
ateneus@ateneus.cat 

 


