
    

    

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DE LES BASES ESPECÍQUES DE 
LES LÍNIES DE SUBVENCIONS 2020 DE L’ÀMBIT DE LA CULTURA 

POPULAR I L’ASSOCIACIONISME - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 16 d’octubre de 2020 

 

Atès que moltes de les actuacions a subvencionar han 
quedat afectades pel context generat per la COVID-19 o 
per les mesures adoptades per combatre-la, el Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural ha proposat les mesures de flexibilització 
següents que no preveien les respectives bases 
reguladores del procediment, publicades al DOGC núm. 
7877 17.5.2019  
 

 
1. Acceptar l’activitat virtual en substitució de 
qualsevol activitat presencial.  
Es proposa aquesta mesura per a les línies: 
 

 CLT 025 Producció espectacles 

 CLT 027 Activitats culturals relacionades amb la 
cultura popular i l’associacionisme 

 CLT 043 Activitats en matèria de formació i 
documentació 

 

 
2. Acceptar qualsevol document acreditatiu dels 
compromisos d’entitats o institucions en una estrena 
o inauguració no virtual.  
Es proposa aquesta mesura per a la línia: 
 

 CLT 025 Producció espectacles 
 
 

3. Ampliació del termini per realitzar l’activitat 
subvencionada.  
Es proposa aquesta mesura per a les línies: 
 

 CLT 025 Producció espectacles: s’allarga el termini 
per a l’estrena de l’exposició i/o l’espectacle fins el 
31 de gener de l’any 2021. 

 CLT 043 Activitats en matèria de formació i 
documentació: s’allarga el termini per a la celebració 
de les activitats fins el 31 de gener de l’any 2021. 

 
 

4. Acceptar les sol·licituds d’aquelles persones que 
s’hagin hagut de donar de baixa de l’IAE durant el 
període d’estat d’alarma.  
Es proposa aquesta mesura per a les línies: 
 

 CLT 041 Producció llibres i fonogrames 

 CLT 025 Producció espectacles 

 CLT 043 Activitats en matèria de formació i 
documentació 

 

 

 

5. Acceptar les sol·licituds d’aquelles entitats que 
tinguin els òrgans de govern caducats. 
Es proposa aquesta mesura per a les línies: 
 

 CLT 041 Producció llibres i fonogrames 

 CLT 027 Activitats culturals relacionades amb la 
cultura popular i l’associacionisme 

 CLT 051 Activitats que fomentin la recerca 

 CLT 025 Producció espectacles 

 CLT 044 Desplaçaments 

 CLT 042 Organització de festivals i trobades 

 CLT 043 Activitats en matèria de formació i 
documentació 

 
 

6. Acceptar desplaçaments a diversos països o 
ciutats sense ser de manera encadenada i sense 
continuïtat temporal.  
Es proposa aquesta mesura per a la línia: 
 

 CLT 044 Desplaçaments 
 
 

7. Acceptar despeses indirectes amb un límit del 40% 
del cost total del projectes. 
Es proposa aquesta mesura per a les línies: 
 

 CLT 025 Producció espectacles 

 CLT 027 Activitats culturals relacionades amb la 
cultura popular i l’associacionisme 

 CLT 041 Producció llibres i fonogrames 

 CLT 042 Organització de festivals i trobades 

 CLT 044 Desplaçaments 

 CLT 043 Activitats en matèria de formació i 
documentació 

 
 

8. Acceptar ampliar la data límit del termini del dipòsit 
legal de tots els exemplars de l’obra.  
Es proposa aquesta mesura per a la línia: 
 

 CLT041 Producció i edició de llibres i fonogrames 
(modalitats a i b): s’amplia durant l’any següent al de 
la concessió. 

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=267481&idens=1
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