
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FESTIVALS I TROBADES 
NACIONALS - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 8 de març de 2021 

CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS 
PER A L’ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS I 
TROBADES NACIONALS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL PER A L’ANY 2021 (DOGC núm. 8356, 
4.3.2021) 
 
Aquesta convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, està regulada per les bases específiques 
publicades al DOGC núm. 7882 del 24.5.2019 
 
L'objecte d'aquestes bases és contribuir al finançament 
de l'organització de festivals i trobades nacionals de 
cultura popular i tradicional catalana dins l'àmbit territorial 
de Catalunya. Als efectes d'aquesta línia de subvencions, 
es consideren festivals de cultura popular i tradicional el 
conjunt d'activitats artístiques o culturals no professionals 
organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i 
durant un període de temps determinat, relacionades 
amb el foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural. Així mateix, es 
consideren trobades nacionals les concentracions 
territorials d'entitats i grups del mateix àmbit associatiu 
festiu de cultura popular i tradicional catalana. 
 
Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:  

• Les activitats artístiques que formin part de les 
programacions estables professionals municipals i 
les programacions en equipaments d'arts escèniques 
que tinguin el suport econòmic del Departament de 
Cultura a través d'un contracte programa o d'un 
conveni.  

• Els àpats populars, excepte els que siguin a favor 
dels membres de grups o entitats que participen en 
els festivals o trobades fent espectacles o actuacions 
de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet 
per la seva participació.  

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

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

 
 
 

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. 
 
En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar la 
documentació que acrediti la implicació en el projecte 
d'altres agents de diferents municipis, comarques o 
països, si escau. 
 
Quines despeses són subvencionables?  
Es poden imputar a l'activitat subvencionada que 
s’executi durant l’any 2021 els costos generals o els 
indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte 
i contribucions en espècie. 
 
Quins són els criteris de valoració?  

• L'interès cultural del projecte, tenint en compte la 
seva qualitat, la transmissió de valors, el seu grau de 
consolidació 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 4 punts).  

• Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura 
popular i tradicional enteses com a propostes 
creatives, de millora o de perfeccionament (fins a 2 
punts).  

• 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 fet que en l'organització de l'activitat estiguin 
implicats agents de diferents municipis, comarques o 
països (fins a 1 punt).  

• El pla de comunicació i difusió previst (fins a 2 
punts). 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de 
març de 2021. 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838898.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838898.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7882/1745206.pdf
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Com podem presentar la sol·licitud? 
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 que cal 
annexar. A més, caldrà adjuntar un document que acrediti 
la implicació en el projecte d’altres agents implicats de 
diferents municipis o comarques, si escau. 
 
 
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://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT042SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-a-lorganitzacio-de-festivals-i-trobades-nacionals-de-cultura-popular-i-tradicional%3Fcategory%3D73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26utm_source%3DSUBVENCIONS%2BDEPARTAMENT%2BDE%2BCULTURA%26utm_campaign%3D14f75e01f6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_4d759b0c43-14f75e01f6-79443839%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-lorganitzacio-de-festivals-i-trobades-nacionals-de-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=14f75e01f6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-14f75e01f6-79443839

