
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESPLAÇAMENTS FORA DE 
CATALUNYA - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 11 d’octubre de 2022 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
DESPLAÇAMENTS FORA DE CATALUNYA PER 
A DUR A TERME ACTIVITATS I PROJECTES 
RELACIONATS AMB LA CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL PER A L’ANY 2021 i 2022  
 
Aquesta convocatòria es regeixen per les bases 
específiques publicades al DOGC Núm. 8763 - 
30.9.2022 
 
Són subvencions per 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 que s’han de realitzar l’any 2022. 
També es pot sol·licitar subvenció per als 
desplaçaments que s’hagin dut a terme durant el 
2021. 
 
Quines activitats en queden excloses? 
- L’assistència o participació en jornades, 

conferències, congressos i reunions 
d'organismes internacionals. 

- 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 o de formació.  
- Les activitats adreçades a la promoció comercial 

d'empreses o grups d'empreses. 
- Les activitats realitzades per les entitats 

representatives de col·lectius d'altres territoris de 
l'Estat espanyol amb especial presència a 
Catalunya.  

- Les activitats que no tinguin relació amb el 
foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural. 

 
Quines són les condicions per accedir-hi? 

• Les activitats objecte de la subvenció s'han de 
realitzar al 2022. També es pot sol·licitar 
subvenció per als desplaçaments que hagi dut a 
terme durant el 2021. 

• El sol·licitant ha d'acreditar que ha estat convidat 
per un ens de fora de Catalunya per participar 
en l'activitat cultural objecte del desplaçament o, 
si s'escau, per l'entitat catalana responsable de 
la seva organització.  

• 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 
800,00 euros i s'han d'inadmetre les sol·licituds 
de subvenció d'un import inferior a 800,00 euros 
o que continguin un pressupost del projecte 
inferior a 1.600,00 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 800,00 euros.  

 
Quins són els criteris de valoració dels 
projectes?  

• La repercussió del projecte en la difusió 
internacional de la cultura popular i tradicional 
catalana (fins a 3 punts).  

• Interès del projecte cultural de l'entitat que es 
desplaça (fins a 3 punts). 

• La participació del projecte en el marc d'un 
festival o esdeveniment cultural (fins a 1 punt).  

• Igualtat de gènere (fins a 1 punt).  

• Pla de comunicació previst (fins a 1 punt). 

• Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt):  

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 
27 d'octubre de 2022, a les 14h. 
 
 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8769/1930520.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928846.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928846.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928846.pdf
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Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud? 

• Projecte d’activitat o actuació 

• Pressupost complet i detallat del projecte 

• 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, o, si s'escau, de 
l'entitat catalana responsable de la seva 
organització. Cal adjuntar a aquest document un 
informe amb les dades i la informació que, tenint 
en compte els diferents criteris, permetin valorar 
la rellevància de l'esdeveniment o l'activitat. 

  

Important  
Si se sol·licita subvenció també per a un projecte 
realitzat al 2021, cal presentar dues sol·licituds 
diferents: una per a les activitats de 2021 i una altra 
per a les de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordeu que... 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les 
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts.  
 
Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 
688 130. 

 
 
 
 
 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11086_Desplacaments/CLT044_570-V03-22_projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/11086_Desplacaments/CLT044_570_V02_22_pressupost-liquid.xls

