
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS 
D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, DE L’ÀMBIT DE CULTURA-LÍNIA 1, 
FESTES DE BARRI, PER A L’ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2022-CULT-1 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per a entitats culturals que programin activitats d’interès 
cultural al propi municipi, per a l’any 2022, es regula per les Bases reguladores 
específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer de 2020, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de juliol de 2020 
(https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva part general aplicable a 
tots els projectes i activitats, per l’Annex 1 que recull les bases específiques de les 
subvencions de Cultura, i per aquesta convocatòria. 
 
2.- Beneficiaris 
 
Associacions de veïns i comissions de festes degudament registrades al REMAE que 
compleixin els requisits establerts a les Bases reguladores. 
 
 
3.- Objecte, finalitat i període d’execució 
 
Donar suport econòmic a les associacions de veïns i a les comissions de festes per a la 
programació d’activitats dins un programa de Festa de Barri.  
 
Es subvencionaran les activitats de la programació que es puguin incloure en algun dels 
següents àmbits:   
- Actuacions relacionades amb les arts escèniques  
- Actuacions i esdeveniments de cultura popular i tradicional 
- Activitats relacionades amb les arts plàstiques i les arts visuals 
- Activitats de recerca i conservació del patrimoni cultural local  
- Activitats de recuperació de la memòria històrica 
 
4.- Despeses excloses 
 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les despeses derivades dels següents 
conceptes: 
 
- Transports, sortides i viatges l’objectiu del qual sigui el consum cultural individual. 
- Trobades gastronòmiques, així com despeses en productes d’alimentació i begudes. 
- Cursos i tallers d’aprenentatge individual 
- Despeses en inversió i funcionament: costos de personal, lloguer, telèfon, obres, 
adquisició de bens, mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris, etc. 
 
5.- Criteris de valoració 
 
Els ajuts van adreçats a dos tipus de festes de barri: 
 
a) Festa Tipus 1 (format petit): aquelles que estiguin situades dins o en la perifèria del 
nucli urbà i/o que desenvolupin una activitat festiva d’estiu durant un dia. 
 

https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf


b) Festa Tipus 2 (format mitjà): aquelles en què les associacions veïnals organitzen un 
programa festiu de més d’un dia de durada. 
 
6.- Quantitat total i consignació pressupostària 
 
La dotació de la convocatòria és de 6.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2022. 
 
6.- Quantitat total i consignació pressupostària 
 
La dotació de la convocatòria és de 6.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2022. 
 
7.- Import individual dels ajuts 
 
Les subvencions de les festes Tipus 1 rebran una quantitat fixa determinada en funció 
del pressupost i proporcional a la quantitat que es demani, que no superarà en cap cas 
el 10% del total de l’import destinat a subvencions per Festes de barris. 
 
La quantitat destinada als ajuts de les festes Tipus 2 tindran establerta una quantitat 
màxima per entitat, que es determinarà cada any en funció del pressupost destinat a la 
partida. 
 
El càlcul de la subvenció de la festa Tipus 2 es farà mitjançant la següent fórmula: 
- Un 40% es determinarà mitjançant l’aplicació d’aquest percentatge al total de la partida 
pressupostària corresponent un cop restats els ajuts destinats als barris considerats de 
caràcter especial. 
- Un 20% es determinarà en funció d’una fórmula que té en compte les parcel·les 
edificades i la població empadronada al municipi, així com l’augment de població que 
puguin tenir al mesos d’estiu. 
- Un 40% es determinarà en funció del programa i del pressupost de la festa que es 
programi. Es valorarà positivament la programació d’activitats de tipus cultural (activitats 
infantils, música, concerts, cinema, conferències i exposicions). 
 
8.- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb l’establert en l’article 6 de las Bases 
generals reguladores, dins el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran 
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà 
telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura 
digital, segons indica la base reguladora 6. 
 
9.- Justificació i pagament 
 
El termini màxim per justificar la subvenció serà el dia 31 d’octubre de 2022. La 
justificació s’ha de presentar telemàticament. 
 
Les subvencions hauran de justificar-se d’acord amb la base reguladora 18. S’haurà 
d’aportar una còpia de totes les factures i/o tiquets que es presentin en la relació de 
despeses per justificar l’ajut atorgat. 
 

http://www.llicamunt.cat/


Es farà un pagament avançat del 50% de l’ajut quan s’aprovi l’atorgament, i el 50% 
restant es pagarà quan s’aprovi la justificació, un cop presentada correctament. 
 
Lliçà d’Amunt, 14 de març de 2022 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


