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LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ 
DE FESTIVALS, CICLES O ESDEVENIMENTS 
SIMILARS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
(2022) 
 
BASES ESPECIÍFIQUES 
 
L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al 
finançament de l’organització de festivals, cicles i 
esdeveniments similars de cultura popular i tradicional 
catalana i aranesa per fer-ne difusió. 
 
En aquestes bases es considera:  

• Festival o cicle de cultura popular i tradicional, 
com el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o 
diversos àmbits, en format presencial o virtual, que 
formin part d’una unitat programàtica, portades a 
terme durant un període de temps determinat en una 
població o diverses definides prèviament, amb uns 
objectius conjunts, clars i definits, que no formin part 
de la programació estable o regular d’un equipament 
cultural. 

• Activitats artístiques, com el conjunt d’espectacles 
de qualsevol àmbit o disciplina de les arts 
escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, 
de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris. 

• Equipaments culturals, com els equipaments 
escènics i musicals següents: teatres, auditoris, 
sales d’actes, sales de concerts, casals, centres 
cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure 
especialment habilitats per a la realització d’activitats 
artístiques. 

 
Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:  

• Les activitats artístiques que formin part de les 
programacions estables municipals i les 
programacions en equipaments culturals que tinguin 
el suport econòmic del Departament de Cultura.  

• Les trobades de qualsevol tipus d'activitat de cultura 
popular o tradicional, les festes, les fires, els mercats 
o qualsevol activitat que, més enllà de la seva 
denominació, no tingui l'activitat artística com a eix 
principal o fonamental del programa. 

• Les activitats adreçades exclusivament a la promoció 
comercial o turística.  

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

• Les activitats adreçades exclusivament a la 
realització d'un concurs, certamen o competició.  

• Les activitats que no tinguin relació amb el foment i 
protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural. 

 
Requisits i condicions 

• Les activitats del festival, cicle o esdeveniment 
similar es poden fer tant dins com fora de l'àmbit 
territorial de Catalunya, dins l'any natural de 
concessió de la subvenció.  

• El festival, cicle o esdeveniment similar s'ha d'haver 
celebrat un mínim d'una edició abans de l'any de la 
concessió de la subvenció.  

• Cada sol·licitant pot presentar un màxim de dos 
projectes. Cal presentar una sol·licitud per a cada 
festival, cicle o esdeveniment similar sempre que no 
formin part d'un únic projecte.  

• El festival, cicle o esdeveniment similar pot tenir 
activitats dutes a terme en streaming o 
retransmissions en directe. La periodicitat dels 
festivals i dels cicles pot ser anual o bianual amb una 
durada màxima de vuit mesos.  

• Cal que s'utilitzi el català o l'aranès en la difusió de 
les activitats del festival, cicle o esdeveniment 
similar. 
 

Quantia de les subvencions  

• L'import de la subvenció no pot superar el 70% del 
cost subvencionable del projecte.  

• L'import mínim de la subvenció per projecte 
s'estableix en 2.100 euros.  

• S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un 
import inferior a 2.100 euros o que continguin un 
pressupost del projecte inferior a 3.000 euros. Així 
mateix, s'han de denegar les sol·licituds de 
subvenció per a projectes que, un cop valorats, 
només puguin obtenir una subvenció inferior a 2.100 
euros. 

 
Quines despeses són subvencionables? 

• Els caixets, els honoraris i els salaris d'artistes. 

• Les despeses de personal i de direcció de 
l'organització de l'activitat. 

• Despeses de viatges, allotjaments i dietes de les 
companyies i dels artistes programats. 

• La contractació de serveis tècnics i professionals. 

• L'adquisició de materials i béns fungibles. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914782.pdf
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• El lloguer de material i d'equips tècnics. 

• Les despeses de promoció, difusió i publicació en 
diferents suports. 

• Lloguer d'espais diferents de la seu que tingui 
l'entitat sol·licitant. 

• Les fitxes tècniques. 
 
Quins són els criteris de valoració?  

• L'interès del projecte cultural (fins a 3 punts).  

• Repercussió del projecte cultural en el foment de la 
cultura popular i tradicional catalana i aranesa (fins a 
2 punts).  

• Cooperació o intercanvi cultural (fins a 1 punt). 

• Igualtat de gènere (fins a 1,5 punts) 

• Inclusió social (fins a 0,5 punts) 

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

• El pla de comunicació i difusió previst (fins a 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-lorganitzacio-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars-de-cultura-popular-i-tradicional

