
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER ACTIVITAT CULTURAL 
D’ATENEUS DURANT L’ANY 2023 
Diputació de Barcelona  
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 15 de març de 2023 

 

La Diputació de Barcelona ha publicat la convocatòria 
de subvencions destinades a finançar activitats culturals 
organitzades per ateneus que tenen el seu àmbit 
d'actuació dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2023. 
 

Quin és l’objecte d’aquesta subvenció? 
Seran objecte de finançament activitats, projectes o 
programes d’activitats amb una durada màxima d’un any 
natural (de l’1 de gener a 31 de desembre de 2023) que 
tinguin lloc a la demarcació de Barcelona -excepte a la 
ciutat de Barcelona- i que no representin la totalitat de les 
activitats de l’entitat al 2023. 
 
Quins són els requisits que han de complir els 
ateneus? 

• Que estiguin inscrits al registre públic corresponent i 
amb seu a la província de Barcelona, exceptuant la 
ciutat de Barcelona. 

• Que hagin programat un mínim de dues activitats 
culturals al 2023, entre activitats realitzades i 
previstes. A més, cal que aquestes activitats 
pertanyin a dos o més sectors culturals diferents 
(música, dansa, teatre, circ, arts visuals, audiovisuals 
i multimèdia, patrimoni cultural, cultura popular, etc.). 

 

Quines activitats podran ser finançades? 

• Accions de caire formatiu, esdeveniments, cicles, 
trobades, jornades, exposicions, fires, programació 
no professional d’arts en viu (no s’inclouen 
programacions amb suport de la Xarxa XTAC, o 
propostes artístiques de trajectòria consolidada), 
organització de premis o concursos, accions de 
comunicació, de digitalització de la cultura i cultura 
digital, actuacions vinculades a la recerca, a 
publicacions o a processos de creació, etc. 
 

Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds comença el 15 
de març de 2023 i finalitzarà el dia 15 d’abril de 2023. 
 

Quina documentació cal presentar? 

• Model de sol·licitud degudament emplenat, en què 
s’indiqui la documentació que s’adjunta. 

• Poders de representació o certificat expedit per la 
secretaria de l’entitat que acrediti la representació 
legal del sol·licitant. 

 

 

• Còpia del DNI del representat legal de l’entitat. 

• Targeta d'identificació fiscal de l’entitat (NIF). 

• Estatuts de l’entitat. 

• Inscripció registral de l’entitat. 
Els documents de NIF, estatuts i inscripció registral 
no caldrà entregar-los en el cas que ja hagin estat 
lliurats a la Gerència de Serveis de Cultura de la 
Diputació de Barcelona durant els anys 2020, 2021 o 
2022 i continuïn vigents.  

• Memòria del projecte o activitat a realitzar durant 
l’any 2023, pel que es demana la subvenció, tal i 
com s’especifica a l’annex 1 del model normalitzat, 
que contindrà: 

- Descripció detallada del projecte i de les 
activitats previstes 

- Activitats culturals previstes 
- Repercussió en el territori 
- Públics al que s’adreça l’activitat 
- Pla de difusió de l'activitat o esdeveniment 
- Mesures de reducció de l’impacte sobre el 

medi ambient 
- Mesures per incentivar la participació de 

persones en situació de vulnerabilitat 
- Objectius o resultats que es pretenen 

aconseguir amb el projecte o activitat 
- Altres activitats culturals organitzades per 

l’ateneu (relacionar activitats de l’any anterior, 
de l’actual o previstes per aquest any, 
excepte les incloses en el projecte presentat) 

- Trajectòria de l'entitat i consolidació del 
projecte o activitat. 

• La sol·licitud, conjuntament amb la documentació 
exigida, s’haurà de presentar electrònicament a 
través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona. Trobareu tota la informació d’aquesta 
línia a la secció de subvencions de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Quines despeses són subvencionables? 
Totes aquelles despeses relacionades directament amb 
el projecte presentat: 
 
1. Personal propi fins a un màxim del 30% del cost total 
2. Contractació externa de ponents, formadors, catxets, 

tècnics de so i llum. 
 
 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/882438/document/865258
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/882438/document/865258
https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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3. Infraestructura i materials tècnics: lloguer d’espais, 

lloguer de materials tècnics, muntatge i desmuntatge, 
transports, material fungible. 

4. Promoció i publicitat: Disseny gràfic, actualització 
web, foto i vídeo, reproducció d’elements 
promocionals. 

 
Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són 
compartides per el projecte subvencionat (despeses de 
gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, 
internet; les obres de reparació simple, o de conservació i 
manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de 
material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no 
superin el 5% de les despeses directes imputades. 
 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà 
subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, 
recuperar-lo o compensar-lo. 

 
No seran subvencionables les següents despeses: 
- Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats 

i/o queviures, així com dietes i despeses de 
manutenció. 

- Factures, rebuts o despeses corresponents a 
sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a l’activitat/projecte presentat. 

- Factures, rebuts o despeses corresponents a 
sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona encara que siguin 
vinculats directament a l’activitat/projecte presentat. 

- Adquisició de béns inventariables, immobles o 
mobles, que suposin un increment del patrimoni de 
l’entitat. 

- Interessos o comissions bancàries. 
 
Quins són els criteris de valoració? 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, 
únicament es tindran en compte els següents criteris 
objectius:. 

• Solvència i trajectòria de l’entitat (fins a 50 
punts), en funció del nombre d'activitats 
acomplertes o previstes per a l’any 2023, 
l’antiguitat de l’entitat i la pertinença a la 
Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 

 

• Qualitat i interès cultural del projecte presentat 
(fins a 25 punts) 

• Arrelament al territori (fins a 25 punts), en funció 
de que l’entitat tingui un conveni de col·laboració 
vigent amb ajuntament i també del nombre 
d’habitants del municipi. 

 
Com es justificarà? 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es 
regulen de la següent forma: 

a) Hi haurà un període voluntari de justificació entre 
el 16 d’octubre i el 17 de novembre de 2023. 

b) Els que no hagin justificat en l’esmentat període 
voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de gener 
de 2024 i, com a màxim, el dia 29 de març de 
2024. 

 

Per les concessions superiors a 3.000€, el beneficiari 
haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les 
despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal 
d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació 
de la subvenció. 
 
Tingueu en compte que... 

• Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud 
que inclogui una única activitat o programa 
d’activitats que no tingui caràcter anual o que no 
inclogui la totalitat de les activitats de l’entitat al 
2023.  

• En cas que un mateix sol·licitant presenti més d’una 
sol·licitud només es valorarà la darrera presentada, 
excloent les anteriors. 

• No s’atorgaran subvencions per import superior a 
6.000 euros.  

• L’import i percentatge de les subvencions que 
s’atorguin podrà cobrir fins al 80% del cost total del 
projecte o activitat subvencionada. 

• En cap cas s'atorgarà un finançament superior a la 
quantitat sol·licitada. 

• No es finançaran projectes o activitats que hagin 
rebut el suport de la Diputació de Barcelona, per la 
mateixa activitat, a través d’altres convocatòries. Les 
subvencions atorgades seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions 
o ens públics o privats, l’import total de les quals no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
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• Les factures imputades han de correspondre a 
despeses efectuades l’any 2023 i referides al 
projecte subvencionat i han d’haver estat 
efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament 
del període de justificació. 

• No està permesa la subcontractació de la gestió i 
control del projecte o activitat subvencionada. 
 

• El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà 
d’un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini 
establert de justificació. Així mateix, abans del 
pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------- 
Recordeu que... 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
de tramitació integral de la vostra sol·licitud de subvenció 
que inclou: 
1- Tramitació de la subvenció. 
2- Seguiment del procés de la subvenció. 
3- Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessades, envieu un correu electrònic 
a: ateneus@ateneus.cat  

mailto:ateneus@ateneus.cat

