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Dijous, 4 de juny de 2020 

CONVOCATÒRIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS 
PER A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I DE 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADES AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A L’ANY 
2020 (DOGC núm. 8147, 4.6.2020 ) 
 
Aquesta convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, està regulada per les bases específiques 
publicades al DOGC núm. 7882 del 24.5.2019, i 
correspon a les línies següents: 
 
Aquesta línia de subvencions té les modalitats 
següents:  

 Activitats formatives vinculades al coneixement o 
l'aprofundiment de matèries o temàtiques de 
cultura popular i tradicional de Catalunya. 
També s'inclou la formació destinada a la millora 
de la gestió de les fundacions i associacions. 

 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.  

 
Condicions específiques 
Als efectes d'aquestes bases es consideren activitats 
formatives els cursos, els campus d'estiu, els seminaris o 
els tallers, que tinguin un mínim de 20 hores lectives 
durant l'any natural de la convocatòria. 
 
Als efectes d'aquestes bases, s'entén per campus d'estiu 
les activitats formatives adreçades a adults o majors de 
16 anys, de caràcter presencial, no relacionades amb la 
preparació de proves per obtenir qualsevol tipus de 
titulació oficial, i organitzades entre els mesos de juny i 
setembre. 
 
Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a 
cadascuna de les dues modalitats i cal que el presenti en 
dues sol·licituds, una per a cada modalitat. 
 
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. 
 
Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:  

 Els congressos, els simposis i les colònies 
infantils.  

 Qualsevol inversió.  

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

 
Quines despeses són subvencionables?  

 Els costos de professorat, de material docent i 
de difusió, així com el lloguer dels equips 
(inclosos els instruments musicals) necessaris 
per fer l'activitat formativa.  

 Les relatives a les tasques de catalogació, 
classificació i indexació, digitalització i difusió 
dels fons documentals especialitzats en cultura 
popular i tradicional, així com l'adquisició dels 
materials fungibles necessaris per a la seva 
preservació. 

 
Quins són els criteris de valoració? 
Modalitat Formació 

 L'interès cultural o de referència del projecte 
formatiu, tenint en compte la seva qualitat i els 
destinataris (fins a 4 punts). 

 El tractament de temàtiques poc difoses o clau 
sobre aspectes de la cultura popular i tradicional 
catalana o de la gestió d'entitats (fins a 1 punt).  

 Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):  

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del 
seu cost (0,5 punts).  

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, entre el 60 i menys del 80% 
del seu cost (0,25 punts).  

 La trajectòria del sol·licitant en l'àmbit de la 
formació i el currículum dels formadors previstos 
(fins a 3 punts).  

 El pla de difusió de l'activitat formativa (fins a 0,5 
punts).  

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

 
Modalitat Documentació 

 Singularitat i interès del projecte (fins a 4 punts) 

 Metodologia prevista (fins a 2 punts) 

 Pla de difusió dels fons documentals (fins a 2 
punts) 

 Solvència tècnica del personal (fins a 1,5 punts) 
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 Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):  

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del 
seu cost (0,5 punts).  

 Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, entre el 60 i menys del 80% 
del seu cost (0,25 punts).  

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de 
juny de 2020. 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits 
associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva 
justificació es faran només per mitjans telemàtics. 
 
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, així com 
al formulari de declaració normalitzat per a les entitats 
que gestioneu directament equipaments culturals. 
 
Recordeu que... 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 


