
   

47. Subvencions per activitats culturals relacionades 

amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional 

(Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural-Generalitat). 

1. Tipus d'ajut:  

Subvencions  de 400 euros a màxim  240.000 euros (import de subvenció 

màxim per a la modalitat c) per promoure activitats culturals relacionades 

amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana. 

L’import de l’ajut és, per regla general, és un percentatge o fracció de 

l’import de l’activitat o projecte. Les federacions poden imputar a 

l'activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 

30% del cost total del projecte.  El  pressupost del projecte ha de ser superior 

a 800 euros.  

Veure criteris de valoració,  per a l’atorgament de les tres modalitats de 

subvencions, a la RESOLUCIÓ CLT/2028/2019 (article 7), de 18 de juliol. 

2. Beneficiaris:  

Associacions i  federacions d’empreses: 

Modalitats a) i b): federacions amb domicili social a Catalunya i associacions 

membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o 

parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per 

compte de les federacions. 

Modalitat c): federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb 

l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives 

amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació 

associativa majoritària del seu col·lectiu festiu. 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=854842


   
 

3. Requisits per accedir a aquest ajut: 

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants, a més a més 

de complir amb allò que estableix la base general 4 han de complir amb els 

requisits següents:  

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

b. Fer l’activitat subvencionada en l’àmbit territorial de Catalunya. 

c. Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna 

de les tres modalitats, i cal que el presenti en tres sol·licituds, una per 

a cada modalitat. 

d. Les associacions federades que es comprometin a fer activitats en nom 

i per compte de la federació han de complir els requisits previstos en la 

base general 4. A més, responen solidàriament de l’obligació de 

reintegrament de l’entitat beneficiària en relació amb les activitats 

subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar. 

En cas que se subcontracti una persona o entitat vinculada per dur a terme 

una activitat subvencionable, la persona sol·licitant ha de presentar a 

l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) una petició d’autorització 

prèvia expressa i ha de tenir present que, a l’hora de justificar l’ajut, no pot 

excedir del cost imputat a la sol·licitud per aquest concepte.  

Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d’un 

projecte global, s’ha de concretar en la proposta i en l’acord de concessió el 

seu objecte i finalitat, el seu cost i el percentatge subvencionat respecte al 

projecte global, així com la seva forma de justificació. 

 

4. Exclusions: 

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions: 

a) Les activitats esportives. 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/osic/18_normativa/Normativa_2018/Docs_normativa_2018/Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf


   
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o 

entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions 

de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació. 

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

d'empreses. 

d) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de 

l'Entitat. 

e) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves 

activitats. 

f) Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local. 

g) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la 

Llei 2/1993, de 5 de març, de 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. 

5. Documentació a presentar: 

a. Projecte d’activitat o actuació.  

b. Pressupost-liquidació complet i detallat del projecte 

c. Declaració de les associacions federades (si s'escau) 

* Segons els models que proporciona l'OSIC (apartat documentació 

relacionada). 

6. Quan es podrà demanar?: 

 

Des de 12.05.2020 fins al  27.05.2020 

 

7. Com tramitar-la?:  

 

Telemàticament, a través del següent enllaç: 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-

que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-

cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


   
 

8. Normativa aplicable:   

RESOLUCIÓ CLT/2028/2019, de 18 de juliol, per la qual es dona publicitat a 

l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 

de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 

subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. (DOGC  

núm.  7925  publicat el  25/07/2019). 

RESOLUCIÓ CLT/939/2020, d'1 de maig, per la qual es dona publicitat a 

l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 

pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni 

etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb 

l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 

504698). (DOGC  núm.  8130  publicat el  11/05/2020). 

9. Altres dades d’interès 

   

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-

que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-

cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c 

 

Telèfons de contacte: 

Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 77 

Tràmit de justificació: 93 554 74 88 

Contingut del projecte: 93 567 10 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=854842
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873014
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

