
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CONSULTORIES 
Generalitat de Catalunya  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 17 de maig de 2021 

 
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE 
CONSULTORIES PER A ENTITATS DE L'ÀMBIT DE LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I EL 
PATRIMONI ETNOLÒGIC  
 
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha aprovat les bases específiques per presentar 
sol·licituds de subvencions per a la realització de 
consultories per a entitats de l'àmbit de la cultura popular 
i tradicional i el patrimoni etnològic   
DOGC núm. 8410 - 14.5.2021 
 
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria? 
La consultoria ha de tenir per objecte algun dels àmbits 
següent: 

• La consultoria sobre el funcionament de l'entitat (la 
millora de l'organització, la gestió, el 
desenvolupament, la innovació, la comunicació i la 
sostenibilitat econòmica de les entitats) 

• La consultoria específica que té per objecte alguns 
dels àmbits següents:  
- Els plans d'anàlisi i les estratègies per a la 

captació de noves persones associades.  
- Els plans d'anàlisi i les estratègies per al 

desenvolupament de públics.  
- La internacionalització, tant de les entitats com 

dels projectes culturals que impulsen.  
- Els plans de sostenibilitat mediambiental. 
- El pla estratègic o la redefinició del model de 

l'entitat. 

 
Quins són els requisits i les condicions?  

• Les consultories han de ser elaborades per una 
empresa que tingui una solvència tècnica 
demostrable, consistent com a mínim, en dos anys 
d’experiència en l’àmbit de la consultoria. 

• Només es pot sol·licitar subvenció per a una única 
consultoria relativa a algun dels àmbits indicats. 

• La quantia destinada a cada subvenció no pot 
superar el 70% del cost de la consultoria, amb un 
màxim de 4.000 euros i d'acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 

• Es consideren despeses subvencionables únicament 
les despeses de prestació del servei de consultoria 
que es contracti amb l'empresa de consultoria 
externa. 

 
Quina documentació hem de presentar? 
- Formulari de sol·licitud 
- Memòria de la trajectòria de l'entitat sol·licitant dins 

l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana 
- Memòria de la trajectòria de l'empresa de consultoria 

externa en l'àmbit de les consultories culturals  
- Projecte amb el pla de treball de l'empresa de 

consultoria 
- Pressupost del projecte 
 
 
RECORDEU QUE...  

• El termini per sol·licitar la subvenció és del 25 de 
maig al 9 de juny de 2021, ambdós inclosos. 
Només durant aquest període estaran disponibles els 
formularis de sol·licitud. 

• Podeu consultar els criteris de valoració dels 
projectes a la pàgina 4 de les BASES 
 

 
 
Des de  la Federació d’Ateneus de Catalunya us podem 
assessorar sobre aquesta línia de subvencions. Si hi 
esteu interessades, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8410/1851566.pdf
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT090SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-entitats-de-lambit-de-la-cultura-popular-i-tradicional-i-el-patrimoni-etnologic-CLT090%3Fcategory%3D73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.tramit/elements/modalitat_general.jsp
https://cultura.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.tramit/elements/modalitat_general.jsp
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8410/1851566.pdf

