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CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L’ÀMBIT DE LA CULTURA

GENERALITAT DE CATALUNYA

SUBVENCIÓ EXPLICACIÓ
DATA 

SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ A 

PRESENTAR AMB LA 
SOL·LICITUD

DATA 
ACCEPTACIÓ

TERMINI 
JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR

 AMB LA JUSTIFICACIÓ

Línia d’ajuts CLT025, 
per a la producció 

d’espectacles i 
d’exposicions relacionats 
amb la cultura popular i 

tradicional

Ajut destinat a donar 
suport a la producció 

d’espectacles 
i d’exposicions 

relacionats amb la 
cultura popular i 

tradicional

Tancat Tancat Tancat Fins el 29 
de gener de 

2021

• Memòria del projecte
• Liquidació econòmica
• Acreditació de 

l’ús del logotip del 
Departament de 
Cultura

Línia d’ajuts CLT038, per 
a despeses estructurals 
d’entitats afectades pel 
cessament de l’activitat 

cultural a causa de 
l’estat d’alarma amb del 

COVID19

Les despeses 
estructurals 

subvencionables són 
les despeses corrents 

tingudes durant 
el període d’estat 

d’alarma, com lloguers, 
quotes de préstecs 
per al manteniment 

de l’activitat 
cultural, proveïdors, 

serveis bàsics, 
subministraments, 

nòmines i altres 
despeses de 

funcionament.

Tancat Tancat Tancat Fins el 31 
de gener de 

2021

• Liquidació econòmica

• Situació censal
(obligatori si s’està 
sotmès a prorrata o 
exempció de declaració 
d’IVA).

Línia d’ajuts CLT039, 
per compensar les 

pèrdues per anul·lació 
d’espectacles i activitats 
culturals durant el 2020 
amb motiu del COVID-19

Ajut destinat a 
compensar la 

reducció d’ingressos 
corresponents als 

espectacles i activitats 
culturals cancel·lades 

durant el 2020 amb 
motiu de la crisi 

sanitària ocasionada 
pel COVID-19

Tancat Tancat Tancat Fins el 31 
de gener de 

2021

• Declaració que 
els espectacles o 
activitats culturals 
corresponents no 
s’han reprogramat 
durant el 2020

Línia d’ajuts CLT041, 
per a la producció 
i edició de llibres i 

fonogrames relacionats 
amb la cultura popular i 

tradicional

Ajut destinat a donar 
suport a la producció 

i edició de llibres 
en llengua catalana 

o aranesa i de 
fonogrames, relacionats 

amb la difusió de 
la cultura popular i 

tradicional catalana i 
aranesa.

Tancat Tancat Tancat Fins el 29 
de gener de 

2021

• Memòria del projecte
• Liquidació econòmica
• Acreditació de 

l’ús del logotip del 
Departament de 
Cultura

Línia d’ajuts CLT042, 
d’organització de 

festivals i trobades 
nacionals de cultura 
popular i tradicional

Ajut destinat 
a contribuir al 

finançament de 
l’organització de 

festivals i trobades 
nacionals de cultura 
popular i tradicional 
catalana i aranesa

Tancat Tancat Tancat Fins el 29 
de gener de 

2021

• Memòria del projecte
• Liquidació econòmica
• Acreditació de 

l’ús del logotip del 
Departament de 
Cultura

Federació d’Ateneus 
de Catalunya

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/09946_Produccio_espectacles/CLT025_532-V04-20_Memoria.docx
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11085_Edicio/CLT041_569-V04-20_memproj.doc
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11087_festivals/CLT042_571-V04-20_memoria.docx
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/


SUBVENCIÓ EXPLICACIÓ
DATA 

SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ A 

PRESENTAR AMB LA 
SOL·LICITUD

DATA 
ACCEPTACIÓ

TERMINI 
JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR

 AMB LA JUSTIFICACIÓ

Línia d’ajuts CLT044, 
per a desplaçaments 
fora de Catalunya per 
dur a terme activitats 
i projectes relacionats 
amb la cultura popular 

i tradicional

Ajut destinat a donar 
suport econòmic a entitats 
culturals que es desplacin 

fora de Catalunya per 
promoure el coneixement 

de les diferents 
manifestacions de la 

cultura popular i tradicional 
catalana i aranesa

Tancat Tancat Tancat Fins el 29 
de gener de 

2021

• Memòria del 
projecte

• Liquidació 
econòmica

• Acreditació de 
l’ús del logotip del 
Departament de 
Cultura

Línia d’ajuts CLT39C 
per compensar 

les pèrdues 
per cancel·lació 
d’espectacles i 

activitats culturals 
amb motiu de la 

COVID-19

Aquesta línia d’ajuts vol 
compensar la reducció 

d’ingressos corresponents 
als espectacles i activitats 

culturals cancel·lades entre 
el 30 d’octubre i el 31 de 

desembre de 2020.

Tancat Tancat Fins el 31 
de gener de 

2021

Línia d’ajuts CLT082 
per a la programació 
estable d’activitats 

artístiques en 
equipaments 

culturals gestionats 
per assocacions i 

fundacions

Aquests ajuts van 
destinats a cobrir una part 

dels caixets d’activitats 
artístiques programades 
entre l’1 de gener de 2019  

i el 30 de setembre de 2020 
i ha d’incloure un mínim 
de 4 espectacles amb 

cobrament d’entrada de 2 
disciplines diferents (teatre, 

música, dansa, circ).

Tancat Tancat

Línia d’ajuts per 
compensar les 
pèrdues per la 

reducció forçada dels 
aforaments en espais 
escènics i musicals 

amb motiu de la crisi 
sanitària ocasionada 

pel COVID-19

Aquests ajuts van 
destinats a contribuir 

econòmicament amb les 
entitats que organitzen 

concerts o espectacles de 
pagament i que han decidit 

mantenir les activitats 
culturals d’arts escèniques 
i musicals malgrat que han 
patit una reducció forçada 
de l’aforament de l’espai 
escènic o musical on es 

realitzen.

Del 9 de 
desembre 
de 2020 

al 3 de de 
juny de 

2021

• Formulari de 
sol·licitud

• Memòria 
econòmica

• Document 
de liquidació 
de taquilla 
del concert o 
espectacle de 
pagament

• Declaració 
responsable 
que acrediti 
l’aforament oficial 
de l’espai escènic 

• Document 
acreditatiu 
conforme el 
sol·licitant de 
la subvenció 
pot disposar de 
l’equipament 
escènic o musical.
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Federació d’Ateneus 
de Catalunya

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11086_Desplacaments/CLT044_570-V04-20_memproj.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11086_Desplacaments/CLT044_570-V04-20_memproj.doc
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/logotip/
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT057SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT057SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-reduccio-forcada-dels-aforaments-en-espais-escenics-i-musicals-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/CLT057_memoria_economica_aforaments.xlsx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/CLT057_memoria_economica_aforaments.xlsx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_liquidacio_taquilla.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_aforament_oficial.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_aforament_oficial.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_aforament_oficial.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_aforament_oficial.docx
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT057_aforaments/declaracio_aforament_oficial.docx
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SUBVENCIÓ EXPLICACIÓ
DATA 

SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR AMB 
LA SOL·LICITUD

DATA 
ACCEPTACIÓ

TERMINI 
JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR AMB LA 

JUSTIFICACIO

Subvencions de 
cultura popular i 
tradicional 2020

Ajut destinat a finançar 
activitats que tinguin com a 
objectiu el foment i difusió 

de la cultura popular i 
tradicional a realitzar dins 

de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona 

durant l’any 2020

Tancat Tancat Tancat Entre l’1 de 
gener i el 28 
de febrer de 

2021.

• Compte justificatiu

Subvencions 
de cicles i 

festivals artístics 
organitzats per 

entitats privades 
2020 

 

Ajut destinat a finançar 
cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats 

privades del sector cultural 
que tinguin com a objectiu 
el foment i la difusió de les 
arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals 

i la literatura i que es 
realitzin total o parcialment 

en els municipis de la 
demarcació de Barcelona 

(excepte la ciutat de 
Barcelona) durant l’any 

2020.

Tancat Tancat Tancat Entre el 18 
de gener del 
2021 i  el 18 
de març de 

2021

• Compte justificatiu 
simplificat

• Memòria econòmica

SUBVENCIÓ EXPLICACIÓ
DATA 

SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR AMB 
LA SOL·LICITUD

DATA 
ACCEPTACIÓ

TERMINI 
JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR AMB LA 

JUSTIFICACIO

Subvencions per 
a la creació de 
públics per a la 

cultura 2020

Línia 1. Activitats culturals 
d’interès públic local 
 
Línia 2. Festivals cultural 
 
Línia 3. Produccions cultu-
rals (audiovisuals, musicals, 
teatrals, etc

Tancat Tancat Nou 
període 
d’execució 
de les 
activitats: 
fins el 
30/11/2020

Fins el 15 
de gener de 
2021

Compte justificatiu per a 
subvencions inferiors a 
60.000 euros

DIPUTACIÓ DE GIRONA

SUBVENCIÓ EXPLICACIÓ
DATA 

SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR AMB 
LA SOL·LICITUD

DATA 
ACCEPTACIÓ

TERMINI 
JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
AMB LA JUSTIFICACIO

Línia d’ajuts 
CLT043, de 
formació i 

documentació 
relacionades amb 
la cultura popular 

i tradicional

Ajut destinat a donar suport 
a les activitats formatives 
vinculades al coneixement 

o l’aprofundiment de 
matèries o temàtiques 

de cultura popular i 
tradicional catalana i a la 

catalogació, la preservació, 
la digitalització i la difusió 

de fons documentals sobre 
aspectes de la cultura 
popular i tradicional de 

Catalunya

Tancat Tancat Nou 
període 

d’execució 
de les 

activitats: 
fins el 

30/11/2020

Fins el 29 
de gener de 

2021

Compte justificatiu per a 
subvencions inferiors a 
60.000 euros

Federació d’Ateneus 
de Catalunya

https://www.diba.cat/documents/429356/300470529/CJS_CPT_Entitats_2020_v1.1.pdf/939e8546-244f-bbf2-0661-c4d61e6e42df?t=1602675503664
https://www.diba.cat/documents/429356/305028328/CJS_FestivalsEntitats_2020.doc/f48686e4-2e8b-4abf-9b35-bcfccba590fe
https://www.diba.cat/documents/429356/305028328/CJS_FestivalsEntitats_2020.doc/f48686e4-2e8b-4abf-9b35-bcfccba590fe
https://www.diba.cat/documents/429356/305028328/CJS_Memoria+economica_festivals+entitats_2020.xlsx/28f017ad-de9f-4cea-a27a-3051ec55e200
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/701/8663/Compte_justificatiu_per_a_subvencions_inferiors_a_60000_euros.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/701/8663/Compte_justificatiu_per_a_subvencions_inferiors_a_60000_euros.pdf

