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AJUTS DE MÚSICA 2019 

Condicions per sol·licitar la subvenció per cursos de música a l’Agrupació de Colles de Geganters de 

Catalunya. 

Els cursos de música són importants per a les colles que s’inicien en la pràctica d’un instrument i també per a 

la formació continuada que realitzen els músics de les colles geganteres.  

Per aquest motiu, s’intenta ajudar col·laborant amb una subvenció a les colles, amb els criteris següents: 

1. Repartiment per igual de 300 euros a cadascuna de les colles sol·licitants aprovades per la Junta Directiva. 

2. Limitació a vint colles a rebre l’ajut. 

 

Per aquest motiu, la colla que desitgi rebre una subvenció ho pot fer de diferents maneres: 

o Contactar amb un professor o professora que estigui disposat a impartir les classes. 

o Realitzar un curs en alguna escola de música o centres especialitzats en música tradicional i popular. 

 

Objectius: 

o Fomentar que arreu de les nostres terres, gegants, nans, capgrossos i figures festives passegin i ballin 

al so de tonades dels instruments tradicionals catalans, indispensables en la nostra cultura popular. 

o Promoure la formació continuada dels músics de les colles associades i incentivar nous membres de les 

colles geganteres en la pràctica d’un instrument de música tradicional amb l’ajut de professionals. 

 

Condicions per sol·licitar i optar a la subvenció: 

1. Les colles hauran de presentar fins el dia 2 de març 2019 (23.59h), el full oficial de sol·licitud d’ajuts de 

música, emplenat degudament, i un pressupost mínim de 500 euros de la persona/escola que impartirà el curs 

i enviar-ho al correu electrònic: agrupacio@gegants.cat. La presentació de la sol·licitud es considerarà 

entregada quan la colla rebi el correu electrònic confirmatori de recepció de la documentació per part de 

l’Agrupació. 

2. La colla ha d’estar al corrent de tots els pagaments a l’ACGC. 

3. La colla no pot haver rebut la subvenció durant els dos anys anteriors (2017 o 2018). 

4. Si la quantitat de colles sol·licitants supera el nombre previst, després de comprovar tota la informació 

aportada, s’efectuarà un sorteig en la reunió de Junta Directiva que porti en l’ordre del dia l’aprovació de les 

subvencions dels ajuts de música 2019. 

5. L’ACGC farà un seguiment de la realització dels curs a través del seu vocal de comarca. 
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Justificació i pagament de la subvenció: 

- Quan el curs de música hagi finalitzat, la colla ha d’enviar a l’ACGC, una factura amb el NIF i, si cal, una còpia 

de la carta d’exempció d’IVA, on també s’ha d’indicar el número de compte i entitat bancària on s’ha de fer 

efectiu l’import de l’ajut. 

- En cas de no tenir l’exempció d’IVA, cal fer la factura on la suma de l’import més el 21% d’IVA sumi el total de 

l’ajut. 

- La presentació de la factura s’efectuarà després de l’emplenament d’un formulari online sobre els cursos. 

- El termini per presentar les factures acaba el 31 d’octubre de l’any en curs, si no l’ajut quedarà 

automàticament anul·lat. 
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