
    

    

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES 
D’ACTIVITATS COMMEMORATIVES, DE RECERCA I DE DIFUSIÓ 
DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA - Memorial Democràtic 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 15 de març de 2023 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
la convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència pública, a projectes d’activitats 
commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria 
democràtica. 

CONVOCATÒRIA 
BASES ESPECÍFIQUES 

  

Quines activitats poden presentar-se? 

• El Memorial Democràtic donarà suport a activitats 
culturals, commemoratives, pedagògiques, de 
recerca i de difusió de la memòria democràtica, 
relacionades amb la temàtica pròpia de la institució 
(la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la 
deportació, la repressió, la resistència i la construcció 
de la societat democràtica) vinculades a Catalunya.. 

Les actuacions que poden ser objecte de subvenció 
han de correspondre a un dels àmbits següents:  
 
a) Àmbit1.  

Actuacions commemoratives d'esdeveniments o 
bé actuacions d'homenatge a persones físiques 
i/o jurídiques que s'hagin significat pel seu 
compromís amb la lluita per la defensa i el 
restabliment de les llibertats i la democràcia.  

b) Àmbit 2.  
Actuacions de difusió i formació: s'hi inclouen 
l'organització de congressos, seminaris, 
exposicions, productes audiovisuals de no-ficció, 
edició de publicacions i projectes educatius i/o 
pedagògics i culturals i/o artístics.  

c) Àmbit 3. 
Projectes de recerca: inclourà investigacions 
inèdites en matèria d'història i de memòria que 
utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i 
escrites, entre d'altres. 

d) Àmbit 4.  
Projectes destinats a la catalogació, inventari i 
digitalització de fons documentals.  

 

• En l'execució d'aquestes actuacions i projectes cal 
cercar i incorporar-hi fonts femenines, fer-ne visibles 
les aportacions i incorporar-hi les seves diferents 
maneres de fer en l'àmbit de la memòria històrica i 
democràtica, així com vetllar per la presència i 
participació de les dones com a veus expertes. 

• Estan excloses d'aquestes subvencions les 
actuacions consistents en la realització d'obres, o en 
la dotació o manteniment d'equipaments i 
d'infraestructures per a la restitució, conservació, 
dignificació, restauració, senyalització i interpretació 
del patrimoni memorial, així com la realització o 
manteniment de plaques commemoratives i/o 
artístiques i de plafons informatius en espais de 
memòria i senyals d'orientació, ja que són objecte de 
subvenció per part de la direcció general competent 
en matèria de memòria democràtica. 

 
Quin són els criteris de valoració de les sol·licituds? 
Els projectes presentats seran valorats d'acord amb els 
criteris següents i sobre un màxim total de 100 punts: 
 
- Qualitat del projecte presentat (fins a 45 punts). 
- Coherència tècnica i econòmica del projecte (fins a 

15 punts) 
- Historial de la persona o entitat sol·licitant (fins a 15 

punts). 
- Enfocament de gènere (fins a 5 punts). 
- Enfocament de diversitat sexual (fins a 5 punts). 
- Pla de comunicació (fins a 10 punts). 
- Contribució de l'activitat a la cohesió territorial (fins 

a 5 punts). 
 
Quin import tenen aquests ajuts? 
L’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost total 
de l’activitat o projecte. L’import màxim de cada 
subvenció no ha d’excedir el 80 % de la despesa total i 
efectiva assumida pel sol·licitant. A aquest efecte, es 
considera pressupost elegible el que es fa constar a la 
resolució d’atorgament com a pressupost total del 
projecte. 

L’import de les subvencions no podrà superar la quantitat 
de: 

- Àmbit 1. Màxim 5.000 € 

- Àmbit 2. Màxim 9.000 € 

- Àmbit 3. Màxim 5.000 € 

- Àmbit 4. Màxim 5.000 €  
 

La subvenció serà denegada en els casos en què, a 
causa de la valoració obtinguda, l'import atorgat sigui 
inferior al 25 % de l'import sol·licitat. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8870/1961889.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957790.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957790.pdf
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Cada ens local o entitat sol·licitant podrà presentar un 
màxim d’un projecte. 

 
Quines despeses són subvencionables? 

• Es considera despesa subvencionable la que de 
manera inequívoca respongui a la naturalesa de 
l'activitat objecte de la subvenció, resulti estrictament 
necessària, i s'efectuï en el termini d'execució. 

• Són subvencionables també les despeses de 
personal directe fins a un màxim del 40 % del cost 
total del projecte i les cotitzacions a la Seguretat 
Social. 

• L'IVA es considera despesa subvencionable en la 
part que la persona o entitat beneficiària no pugui 
recuperar o compensar. 

• Són subvencionables les despeses indirectes en un 
percentatge màxim del 15 % del total del cost del 
projecte. 

 
 
Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 9 de 
març de 2023 i finalitza el 5 d’abril de 2023. 
 

 
 

Quina documentació cal presentar? 
Podeu descarregar-vos AQUÍ el formulari de sol·licitud, a 
més de tota la documentació necessària des de l’apartat 
“Documentació”.  
 
IMPORTANT 

• El període d'execució de l'acció objecte de la 
subvenció és el comprès entre l'1 de gener fins al 30 
de novembre del 2023. 

• Es farà una bestreta del 80% de l'import de la 
subvenció atorgada i el pagament del 20% restant es 
tramitarà un cop l'activitat hagi estat degudament 
justificada. 

• Cal fer constar en totes les manifestacions de 
promoció i difusió de les actuacions (en el cas que 
aquestes es produeixin amb posterioritat a la 
notificació de l'atorgament), l'expressió "amb el 
suport del Memorial Democràtic", d'acord amb les 
normes d'identificació visual de la Generalitat de 
Catalunya, utilitzant la identitat corporativa del web 
del Memorial Democràtic. 

• Consulteu els requeriments específics de les 
activitats subvencionables per cadascun dels àmbits 
que trobareu en els apartats dels annexos de les 
bases.  

 
 

----------------------------------- 
Recordeu que... 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació 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 interessats, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat  
 
 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do?reqCode=formulariBuit&idServei=MEM001SOLC&sessioTramitacioCE=&sessioCE=&codiMtiCE=&set-locale=ca_ES&urlRetorn=&idPDFDownload=230315110705&idWebForm=
https://memoria.gencat.cat/ca/tramits/detalls/tramit/21200-Subvencions-a-projectes-dactivitats-commemoratives-de-recerca-i-de-difusio-de-la-memoria-democratica?moda=1
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-justicia-drets-i-memoria/identificacions-propies/memorial-democratic/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957790.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8858/1957790.pdf
mailto:ateneus@ateneus.cat

