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Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 9 de setembre de 2016 

SUBVENCIÓ PER A DESPLAÇAMENTS FORA DE 
CATALUNYA PER A ACTIVITATS DE CULTURA 
POPULAR 
 
El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural ha obert una 
convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a desplaçaments fora 
de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats 
amb la cultura popular i tradicional catalana per a 
l'any 2016. (DOGC núm. 7201 - 8.9.2016) 
 
Quines despeses es poden incloure en aquesta 
subvenció? 
Despeses de desplaçament i allotjament dels 
participants, incloent-hi el transport de la càrrega 
d'elements, objectes o imaginari festiu necessari per 
desenvolupar l'activitat programada.  
 
Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:  

 Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.  

 Les activitats esportives.  

 Les activitats adreçades prioritàriament a la 
promoció social de col·lectius.  

 Les activitats de caràcter escolar.  

 Les activitats adreçades a la promoció comercial 
d'empreses o grups d'empreses.  

 Caixets, despeses de manutenció i altres 
despeses de caire complementari.  

 Les activitats que no tinguin relació el foment i 
protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural, o les que, per raó de 
l'activitat o el destinatari, siguin competència 
d'altres departaments de la Generalitat. 

 
Requisits  

 Fer l'activitat subvencionada dins de l'any 
natural. 

 Cada sol·licitant només pot presentar un únic 
projecte de desplaçament, que pot ser per a una 
o diverses poblacions o països. 

 En el cas que el projecte comporti el 
desplaçament a més d'una població o país, 
aquests desplaçaments s'han de fer de manera 
encadenada i amb continuïtat temporal, i com a 
part d'una única gira o d'un programa 
ininterromput. 

 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 
400,00 euros.  

 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció 
d'import inferior a 400,00 euros o que continguin 
un pressupost del projecte inferior a 800,00 
euros. Així mateix s'han de denegar les 
sol·licituds de subvenció per a projectes que, un 
cop valorats, només puguin obtenir una 
subvenció inferior a 400,00 euros. 

 S'accepten les contribucions en espècie com a 
part del cost del projecte. 

 
Criteris de valoració  

 La repercussió del projecte en la difusió 
internacional de la cultura popular i tradicional 
catalana (fins a 4 punts).  

 La participació del projecte en el marc d'un 
festival o esdeveniment cultural (fins a 2 punts).  

 Que el projecte es faci coincidint amb la 
celebració d'una data o fet significatiu per a 
l'entitat sol·licitant (fins a 2 punts).  

 La viabilitat econòmica de les accions del 
projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 
2 punts).  

 
Presentació de la sol·licitud 

 El període per presentar les sol·licituds és del 8 
al 21 de setembre de 2016. 

 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans 
telemàtics AQUÍ 

 
A més, caldrà que hi adjunteu la següent 
documentació:  

 Projecte d’activitat o actuació 

 Pressupost complet i detallat del projecte 

http://goo.gl/bv9sRa


    

    

SUBVENCIÓ PER A DESPLAÇAMENTS 
Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 9 de setembre de 2016 

 Document acreditatiu de l'ens de fora de 
Catalunya pel qual es convida el sol·licitant de la 
subvenció a participar en l'activitat cultural 
objecte del desplaçament.  

 Un informe amb les dades i informació per 
valorar la rellevància de l'esdeveniment. 

Els models de formularis corresponents al projecte i 
el pressupost els trobareu AQUÍ (a l’apartat 
Documentació relacionada). 
 
Recordeu que... 
 En el moment de la concessió s’inicia el 

pagament d’una bestreta del 80% de l’import 
atorgat. 

 El pagament del 20% restant es tramita un cop 
l’activitat subvencionada ha estat degudament 
realitzada, d'acord amb les modalitats de 
justificació previstes en les pròpies bases. 

 Cal incloure el  logotip del Departament de 
Cultura en els elements informatius i de difusió 
de l’activitat subvencionada. 

 

 

 

 
SERVEI DE SUBVENCIONS 

 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de la vostra sol·licitud de subvenció 
que inclou: 

 Tramitació de la subvenció. 

 Seguiment del procés de la subvenció. 

 Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessades, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 
130. 

 

 

 

http://goo.gl/YuHxT6
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptCultura/03_03_dpt_cultura.html
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptCultura/03_03_dpt_cultura.html

