
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, DE L’ÀMBIT DE CULTURA-LÍNIA 4, PER LA 
PARTICIPACIÓ A LA GRAN CAVALCADA DE REIS MITJANÇANT L’ELABORACIÓ 
D’UNA CARROSSA, PER A L’ANY 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2020-CULT-4 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per la participació a la gran cavalcada de reis 
mitjançant l’elaboració d’una carrossa, per a l’any 2020, 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 la present convocatòria. 
 
2.- Beneficiaris 
 
Entitats 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 entitats que vulguin acompanyar amb una carrossa a 
SSMM Els Reis Mags de l’Orient en la Gran Cavalcada de Reis de Lliçà d’Amunt que 
te lloc anualment el dia 5 de gener, i en concret la present convocatòria es refereix a la 
cavalcada realitzada el 5 de gener de 2020. 
 
4.- 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. 
 
5.- Criteris de valoració 
 
- Participació en edicions anteriors (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) 
- 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 (2 punts) 
 
6.- Quantitat total i consignació pressupostària 

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


 
La dotació de la convocatòria és de 500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2020. 
 
7.- Import individual dels ajuts 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim de 250,00 euros per sol·licitant. 
 
8.- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB, i finalitzarà el dia 15 de setembre inclòs. 
 
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 l’ajut serà el dia 31 d’octubre de 2020, i 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. 
 
L’Ajuntament pagarà l’ajut un concedit abans de la finalització de l’any 2020, un cop 
justificada correctament la subvenció. 
 
 
Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2020 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 

http://www.llicamunt.cat/

