
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA  2015 
Generalitat de Catalunya  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 9 de febrer de 2015 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS  EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA 
POPULAR 
 
Oberta la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el 
patrimoni etnològic per a l'any 2015 (DOGC núm. 
6806 - 9.2.2015) 
 
A quines línies de subvencions podeu presentar 
els vostres projectes? 
1. Producció d’espectacles i d’exposicions 

relacionats amb la cultura popular i tradicional 
catalana. 

2. Edició de treballs relacionats amb la cultura 
popular i tradicional catalana. 

3. Desplaçaments fora de Catalunya per fer 
activitats i projectes relacionats amb la cultura 
popular i tradicional catalana. 

4. Organització de festivals i trobades nacionals de 
cultura popular i tradicional. 

5. Activitats en matèria de formació i de 
documentació relacionades amb la cultura 
popular i tradicional catalana. 

6. Activitats culturals relacionades amb la cultura 
popular i tradicional i l’associacionisme 
organitzades per corporacions locals i per 
entitats privades sense finalitat de lucre. 

7. Activitats que fomentin la recerca, la conservació 
i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
Del 10 al 23 de febrer de 2015. 
 
Com podeu presentar les sol·licituds? 
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits 
associats al procediment de concessió dels ajuts i la 
seva justificació s’han de fer només per mitjans 
telemàtics, a través del portal OVT, Oficina Virtual de 
Tràmits 
Des de la finestreta única de subvencions del 
Departament de Cultura es pot accedir al portal 

OVT, com també al formulari normalitzat de 
sol·licitud i als models del projecte d’activitat o 
actuació i al del pressupost complet i detallat. 
 
Recordeu ! 
Les bases generals 2015 presenten algunes 
novetats importants que cal tenir en compte abans 
de presentar la vostra sol·licitud de subvenció: 

 Tramitació telemàtica de les sol·licituds 
Totes les sol·licituds de subvencions beques 
s’han de realitzar pel canal telemàtic. En cas 
d’interrupció de la plataforma l’últim dia de 
termini, es podrà fer la gestió durant els tres 
dies hàbils següents, sempre que la persona 
interessada acrediti la incidència amb una 
captura de pantalla que mostri l’error. 

 Subcontractació 
La subcontractació d’un servei per part de 
l’entitat beneficiària d’una subvenció es 
limita a un màxim del 50% del cost total del 
projecte, llevat que les bases específiques 
estableixin una altra xifra. 

 Despesa indirecta 
La despesa indirecta (és a dir, les despeses 
fixes) no poden ser superiors al 10% del 
cost total del projecte, a no ser que les 
bases específiques estableixin un altre 
mínim. 

 Justificació 
La desviació màxima permesa (és a dir, la 
diferència entre el pressupost i l’import 
justificat) serà com a màxim del 20%. En 
cas que es justifiqui menys del 50% del 
pressupost aprovat pel Consell 
d’Administració, es tramitarà la revocació 
total de la subvenció concedida. 

 
Consulteu els resums de les bases generals i les 
bases específiques que regeixen aquesta 
convocatòria. 
 
 

http://gencat.cat/ovt
http://gencat.cat/ovt
http://cultura.gencat.cat/subvencions
http://cultura.gencat.cat/subvencions
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/GENERALITAT-CULTURA-BASES-GENERALS-2015.pdf
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/GENERALITAT-CULTURA-BASES-ESPEC%C3%8DFIQUES-2015.pdf

