BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN EL
MARC DE LES BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ ANUAL
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL,
A ATORGAR PER LA REGIDORIA DE CULTURA L’ANY 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: veure art. 1.
1.- Objecte
L'objecte de les presents bases específiques per a la convocatòria de l’any 2019,
aprovades en Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019, és regular i fixar els
criteris específics per a la concessió d’ajuts per part de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, dins l’exercici 2019, en aplicació de les Bases generals
reguladores de la concessió anual de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès social,
aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de 2012, i que vagin destinades a
finançar projectes o activitats que tinguin com a objectius els següents, per a
cadascuna de les línies de subvencions indicades a continuació, regulades als
Annexos 1 a 5 d’aquestes bases específiques:
Línia 1.- Subvencions a activitats veïnals per festes de barri (Annex 1).
Codi convocatòria: 2019/1-CULT/1
Línia 2.- Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès cultural i
que es duguin a terme al propi municipi (Annex 2).
Codi convocatòria: 2019/1-CULT/2
Línia 3.- Subvencions per a la participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de
comparsa o carrossa (Annex 3).
Codi convocatòria: 2019/1-CULT/3
Línia 4.- Subvencions per a l’elaboració de carrosses que participin en la gran
cavalcada de Reis (Annex 4).
Codi convocatòria: 2019/1-CULT/4
Línia 5.- Subvencions per a entitats culturals per als desplaçaments en activitats que
promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local (Annex 5).
Codi convocatòria: 2019/1-CULT/5
2.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar projectes o activitats desenvolupats que es realitzin durant l’any 2019.
3.- Normativa aplicable
Tot el que no vingui expressament regulat en les presents bases específiques i
convocatòria, es regirà per les Bases generals reguladores de la concessió anual de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes, activitats i/o serveis
d’utilitat pública i interès social, aprovades en Junta de Govern Local de 26 de març de
2012.
4.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord amb l’article 6 de las Bases generals
reguladores, sobre termini, forma i lloc de presentació, dins el termini de 10 dies hàbils,
un cop finalitzat el període de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, amb la particularitat que tant la sol·licitud com els altres

tràmits, s’hauran de realitzar telemàticament a través del web municipal
http://www.llicamunt.cat/, amb signatura digital, en compliment de l'art. 14 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
5.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds presentades d’acord amb la valoració
que obtinguin un cop aplicats els criteris objectius establerts a les presents bases
específiques per a cada línia de subvenció.
6.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents bases específiques, és en total de 38.000
euros, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 01 3380 48000 del Pressupost de
despeses 2019, condicionat a l'aprovació definitiva del pressupost. Aquest pressupost
es desglossa en les següents quanties màximes per a cada Línia de subvenció:
Línia 1: 10.000 €
Línia 2: 24.000 €
Línia 3:
500 €
Línia 4:
500 €
Línia 5: 3.000 €

Festes de barri
Activitats d’interès cultural
Carnestoltes
Cavalcada de Reis
Desplaçaments entitats culturals per activitats fora de l’àmbit local

7.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts o
percentatges assignats, segons s’indiqui per a cada línia d’ajut.
8.- Òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució
Els òrgans competents per a la instrucció, proposta de concessió i resolució
d’atorgament de les subvencions seran els que indica l’article 12 de les Bases
generals reguladores, amb la particularitat que el tècnic/a i el regidor/a seran els de la
regidoria de Cultura.
9.- Termini i forma de justificació
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, i al què s’especifiqui per a cada línia d’ajut, amb la
particularitat que la presentació de la justificació s’haurà de fer telemàticament.
10.- Forma de pagament
La forma de pagament ve establerta específicament per a cada línia d’ajut.

ANNEX 1: Subvencions a activitats veïnals per festes de barri
1. Destinataris: Associacions de veïns i comissions de festes que compleixin els
requisits generals.
2. Objectiu: 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
valorarà positivament la programació d’actes de tipus festiu i cultural (actuacions
musicals, espectacles infantils, exposicions, etc.)
3. 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
- Despeses en inversió i funcionament: costos de personal, lloguer, telèfon, obres,
adquisició de bens, mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris, etc.
4. 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.
b) Festa Tipus 2 (format mitjà): aquelles en què les associacions veïnals organitzen un
programa festiu de més d’un dia de durada.
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària: La
quantitat de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvenció serà de
10.000,00 euros i anirà a càrrec de la partida pressupostaria 01 3380 48000 del
Pressupost municipal de despeses per a l’any 2019, condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost.
6. Import individualitzat de les subvencions
a) 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.
b) 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).
7. Justificació i pagament:
El termini màxim per justificar la festa de barri serà el dia 31 d’octubre.
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les bases generals reguladores, a més caldrà aportar una còpia de totes les
factures i/o tiquets que es presentin a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat.
L’Ajuntament abonarà el 50% de l’import concedit, com a màxim, el 30 de maig. El 50%
restant serà abonat un cop justificada correctament la totalitat de la subvenció.

ANNEX 2: Subvencions a entitats culturals que promoguin activitats d’interès
cultural i que es duguin a terme al propi municipi
1. Destinataris: Entitats culturals que compleixin els requisits establerts a les bases
generals.
2. Objectiu: Donar suport a aquelles entitats culturals que vulguin organitzar
manifestacions culturals dins el propi municipi i que estiguin relacionades amb:
- La cultura popular i tradicional catalana
- Les arts escèniques, arts plàstiques i arts visuals
- La recerca i conservació del patrimoni cultural local
- La recuperació de la memòria històrica
3. Despeses excloses: Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les despeses
derivades dels següents conceptes:
- Despeses en dietes, desplaçaments i allotjaments derivats de l’organització
d’activitats.
- Trobades gastronòmiques, així com despeses en alimentació i begudes, excepte
aquelles que se’n derivin d’intercanvis culturals amb altres entitats de fora del municipi.
- Cursos i tallers que es considerin de consum individual.
- Sortides i viatges que es considerin de consum cultural individual.
- Despeses en inversió i funcionament: costos de personal, lloguer, telèfon, obres,
adquisició i/o de béns, mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris si son
d’ús particular, etc.
4. Criteris de valoració:
- Creativitat, originalitat i qualitat de l’activitat proposada (2 punts)
- Projecció i incidència de l’activitat al municipi (2 punts).
- Participació activa del sol·licitant en programacions culturals i festives del municipi. (2
punts).
- Grau d’autonomia en quant a la no utilització de recursos ni infraestructura municipal
(2 punts).
- Activitats que complementin o supleixin la competència municipal en aquesta matèria
(2 punts).
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària: La
quantitat de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvenció serà de
24.000 euros i anirà a càrrec de la partida pressupostaria 01 3380 48000 del
Pressupost municipal de despeses per a l’any 2019, condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost.
6. Import individualitzat de les subvencions: Els imports seran atorgats
proporcionalment a la puntuació obtinguda segons els criteris establerts, dividint el
total de la puntuació obtinguda entre tots els beneficiaris i entre l’import total de la
partida destinada, obtenint així un import per punt.
7. Justificació i pagament: El termini màxim per justificar la subvenció serà el dia 31
d’octubre, excepte en aquells casos en què l’activitat objecte de l’ajut es porti a terme
posteriorment a aquesta data, en aquest cas serà el 31 de desembre.
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, a més caldrà aportar una còpia de totes les
factures i/o tiquets que es presentin a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat.

L’Ajuntament farà un pagament avançat del 50% de l’import concedit, com a màxim el
30 de juny. El 50% restant serà abonat un cop justificada correctament la totalitat de la
subvenció.
ANNEX 3: Subvencions per a la participació a la festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o carrossa
1. Destinataris: Entitats que compleixin els requisits establerts a les bases generals.
2. Objectiu: Donar suport econòmic en l’elaboració de les disfresses o de la carrossa, a
les entitats que vulguin participar a la Festa de Carnestoltes, en les categories de
“comparsa” o “carrossa”.
3. Requisits tècnics i despeses excloses:
Les carrosses hauran de complir els següents requisits tècnics:
- Les carrosses no poden tenir una llargada superior a 11 metres (inclosa la longitud
del camió o tractor), ni una alçada superior a 4 metres.
- Els motius escrits de les carrosses i les comparses han de ser en català.
Queden excloses qualsevol tipus de despeses que no tinguin a veure amb la compra
de material necessari per a l’elaboració de la carrossa i/o de la disfressa.
4. Criteris de valoració:
- Participació en edicions anteriors (2 punts)
- Categoria en la que participen: Comparsa (1 punt) i Carrossa (2 punts)
- Nombre de participants:
- 15 participants (0.5 punts)
- 30 participants (1 punt)
- 45 participants o més (2 punts)
- Grau d’autonomia en quant a la no utilització de recursos ni infraestructura municipal
(2 punts)
- Nivell de col·laboració de l’entitat en altres activitats d’interès i tradició arrelada al
nostre municipi (2 punts)
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària: La
quantitat de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvenció serà de
500,00 euros, i anirà a càrrec de la partida pressupostaria 01 3380 48000 del
Pressupost municipal de despeses per a l’any 2019, condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost.
6. Import individualitzat de les subvencions: L’import de la subvenció per entitat serà
com a màxim de 250,00 euros.
7. Justificació i pagament: L’ajuntament abonarà el 100% d’aquesta quantia com a
màxim a finals del mes de juny, un cop justificada la totalitat de la subvenció. El termini
per justificar aquesta subvenció finalitzarà el dia 31 d’octubre.
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, a més caldrà aportar una còpia de totes les
factures i/o tiquets que es presentin a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat.
ANNEX 4: Subvencions per a l’elaboració de carrosses que participin en la gran
cavalcada de Reis

1. Destinataris: Entitats que compleixin els requisits generals.
2.- Objectiu: Donar suport econòmic a les entitats que vulguin acompanyar amb una
carrossa a S.M. Els Reis Mags d’Orient en la Gran Cavalcada de Reis de Lliçà
d’Amunt.
3. Requisits tècnics de les carrosses
- Les carrosses no poden tenir una llargada superior a 11 metres (inclosa la longitud
del camió o tractor) ni una alçada superior a 4 metres.
- Els motius escrits de les carrosses i les comparses han de ser en català.
Queden excloses qualsevol tipus de despeses que no tinguin a veure amb la compra
de material necessari per a l’elaboració de la carrossa i/o de la disfressa.
4. Criteris de valoració:
- Participació en edicions anteriors (2 punts)
- Nombre de participants a la carrossa
-15 participants (0,5 punts)
- 30 participants (1 punt)
- Més de 45 participants (2 punts)
- Grau d’autonomia en quant a la no utilització de recursos ni infraestructura municipal
(2 punts)
- Creativitat i originalitat de la temàtica de la carrossa (2 punts)
- Col·laboració de l’entitat en altres activitats d’interès i tradició arrelada al nostre
municipi durant l’any anterior al de la present convocatòria (2 punts)
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària: La
quantitat de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvenció serà de
500,00 euros, i anirà a càrrec de la partida pressupostaria 01 3380 48000 del
Pressupost municipal de despeses 2019, condicionat a l'aprovació definitiva del
pressupost.
6. Import individualitzat de les subvencions: L’import màxim a subvencionar per entitat
serà de 250,00 euros. Els imports seran atorgats proporcionalment a la puntuació
obtinguda segons els criteris establerts per aquesta línia de subvenció, dividint el total
de la puntuació obtinguda entre tots els beneficiaris i entre l’import total de la partida
destinada, obtenint així un import per punt.
7. Justificació i pagament: L’Ajuntament abonarà el 100% de la quantia de l’ajut un cop
justificada la totalitat de la subvenció, que com a màxim haurà de ser el dia 31
d’octubre.
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, a més caldrà aportar una còpia de totes les
factures i/o tiquets que es presentin a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat.
ANNEX 5: Subvencions per a entitats culturals per als desplaçaments en
activitats que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit
local.
1. Destinataris: Entitats culturals que compleixin els requisits establerts a les Bases
generals.

2. Objectiu: Donar suport als desplaçaments fora de l’àmbit local de les entitats
culturals per dur a terme activitats de promoció de la cultura popular i tradicional a
l’exterior que es realitzin durant l’any 2019.
3. Despeses excloses: Es consideraran elegibles les despeses en benzina, lloguer
d’autocars, peatges, transport públic i aquelles despeses implicades directament en
desplaçaments a excepció de les que tinguin a veure amb allotjament, dietes, catxés i
totes aquelles que se’n derivin de viatges de caràcter recreatiu.
4. Criteris de valoració:
- Generació de continuïtat del projecte (2 punts)
- Trajectòria cultural de l’entitat sol·licitant (2 punts)
- Grau d’implicació de l’entitat d’acollida en el projecte (2 punts)
- Viabilitat econòmica i grau de finançament aconseguit per l’entitat per a dur a terme
l’activitat. (2 punts)
- Grau d’impacte en la projecció exterior (2 punts)
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària: La
quantitat de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvenció serà de
3.000,00 euros i anirà a càrrec de la partida pressupostaria 01 3380 48000 del
Pressupost de municipal despeses de l’any 2019, condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost.
6. Import individualitzat de les subvencions: Els imports seran atorgats
proporcionalment a la puntuació obtinguda segons els criteris establerts per aquesta
línia de subvenció, dividint el total de la puntuació obtinguda entre tots els beneficiaris i
entre l’import total de la partida destinada, obtenint així un import per punt.
7. Justificació i pagament: El termini de justificació de la subvenció finalitzarà el dia 31
d’octubre, excepte en aquells casos en que les despeses es portin a terme passada
aquesta data i s’avisi amb suficient antelació.
Les subvencions hauran de justificar-se de conformitat amb allò establert a l’article 16
de les Bases generals reguladores, a més caldrà aportar una còpia de totes les
factures i/o tiquets que es presentin a la relació de factures per justificar l’ajut atorgat.
L’Ajuntament abonarà el 50% de l’import concedit, com a màxim el 30 de juny. El 50%
restant serà abonat un cop justificada correctament la totalitat de la subvenció.
Lliçà d’Amunt, 21 de gener de 2019.

