
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PRODUCCIÓ ESPECTACLES I 
EXPOSICIONS - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 16 de març de 2021 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I D’EXPOSICIONS 
RELACIONATS AMB LA CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL PER A L’ANY 2021 (DOGC núm. 
8365 - 15.3.2021) 
 
Aquesta convocatòria es regeixen per les bases 
específiques publicades al DOGC núm. 7882, de 
24.5.2019 
 
L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la 
producció de nous espectacles d'arrel tradicional i a 
l'organització d'exposicions relacionades amb la 
cultura popular i tradicional catalana. 
 
Aquesta línia de subvencions té les modalitats 
següents:  

• La producció d'espectacles inèdits d'arrel 
tradicional.  

• La producció d'exposicions, físiques o de 
caràcter virtual, de temàtica vinculada o 
relacionada amb els diferents aspectes de la 
cultura popular i tradicional catalana.  

 
Queden excloses d'aquesta línia de 
subvencions:  

• La producció d'espectacles i d'exposicions amb 
finalitats comercials o vinculades a festes, fires o 
celebracions comercials o de promoció turística.  

• Les activitats que no utilitzin el català o l'aranès 
en els seus continguts.  

• La filmació o enregistrament de l'espectacle.  

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

 
Condicions específiques 

• 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.  

• Les activitats s'han de fer dins de l'any natural 
de concessió de l'ajut, però es pot incloure en el 
projecte la despesa feta durant el darrer 

quadrimestre de l'any anterior a la seva 
concessió, sempre que estigui inequívocament 
vinculada a l'activitat subvencionada. 

• L'estrena dels espectacles i la inauguració de les 
exposicions objecte d'aquestes subvencions 
s'han de dur a terme durant l'any natural de 
concessió de la subvenció. 

• 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 un document de compromís de les 
entitats interessades en la seva exhibició, si 
escau. 

• Les persones beneficiàries han d'incloure el 
logotip del Departament de Cultura i l'expressió 
“amb el suport del Departament de Cultura” en 
el catàleg i en tot el material promocional de 
l'exposició o de l'espectacle 

 
Quins són els criteris de valoració dels 
projectes? 

• L'interès del projecte, tenint en compte la seva 
qualitat, la transmissió de valors 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 (fins a 
4 punts).  

• El tractament de temàtiques poc difoses en 
l'àmbit de la cultura popular i tradicional o el 
patrimoni etnològic de Catalunya (fins a 3 
punts).  

• La repercussió del projecte, segons el pla 
d'explotació de l'espectacle o l'itinerari i la difusió 
previstes, en el cas de les exposicions (fins a 2 
punts).  

• Trajectòria de l'entitat o empresa sol·licitant en 
l'àmbit de la producció d'espectacles o 
exposicions (fins a 0,5 punts).  

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840842.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840842.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7882/1745206.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7882/1745206.pdf
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• 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). 

 
Quines despeses són subvencionables? 
Pel que fa a la producció d'espectacles:  

• L'obra (guió, adaptació, etc.).  

• La música (composició, arranjament, 
enregistrament de banda sonora, etc.).  

• La direcció.  

• La coreografia.  

• L'escenografia.  

• El disseny tècnic (llum, so, gràfic).  

• La compra, la confecció o el lloguer de 
vestuari directament relacionat amb 
l'espectacle objecte de subvenció.  

• La producció de material sonor i audiovisual, 
sempre que sigui necessari per al procés 
creatiu de l'espectacle.  

 
Pel que fa a la producció d'exposicions:  

• El comissariat.  

• El projecte de l'exposició.  

• L'elaboració dels textos de l'exposició.  

• El disseny i la construcció dels elements 
expositius.  

• La producció i digitalització de materials 
sonors i audiovisuals que formin part de 
l'exposició.  

• La realització del catàleg.  

• Les activitats complementàries a l'activitat 
principal com tallers, xerrades, conferències, 
etc. que tinguin per objecte la dinamització 
de l'exposició, incloses les de difusió i 
comunicació.  

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de 
març al 12 d'abril de 2021. 

A través del portal Tràmits del Departament de 
Cultura es pot accedir als models del projecte 
d'activitat i de pressupost que s’ha d’adjuntar al 
formulari de sol·licitud. 
 
 
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-la-produccio-despectacles-i-dexposicions-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana-popular-y-tradicional-catalana?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-despectacles-i-dexposicions-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana-popular-y-tradicional-catalana?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT025SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-a-la-produccio-despectacles-i-dexposicions-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana-popular-y-tradicional-catalana%3Fcategory%3D73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

