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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS
Diputació Girona - Cultura

La Diputació de Girona ha publicat la
convocatòria en règim de concurrència
competitiva per a l’atorgament de subvencions
adreçades al foment de projectes i activitats
culturals d’interès públic local (BOP de la
Província de Girona núm. 37, 24.2.2016)
Quins projectes es poden presentar?
Qualsevol actuació d’interès públic en l’àmbit de les
comarques gironines, tot garantint que puguin
accedir en aquestes prestacions serveis i activitats
que complementin o supleixin les prestacions
atribuïdes a la competència local i que no siguin ja
objecte d’unes bases i una convocatòria
específiques de la mateixa Diputació de Girona.
En quedem exclosos els següents supòsits:
 Activitats incloses en el Fons de Cooperació
Cultural.
 Festes majors, revetlles i altres accions similars.
 Casals d’estiu i colònies escolars.
 Activitats educatives.
 Fires, mostres i mercats, de caràcter econòmic
i/o comercial.
 Viatges i estades d’intercanvi cultural.
 Produccions o projectes que no tinguin prevista
la data d’estrena o difusió al públic dins del
període establert en la convocatòria
corresponent o en l’anualitat següent.
Quines despeses són subvencionables?
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions
regulades en aquestes bases les despeses culturals,
derivades d’actuacions d’interès públic i social, que
es portin a terme a les comarques gironines en el
període comprès entre l’1 de novembre de l’any
anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre del
2016.

Les activitats que poden ser objecte de subvenció
són aquelles que formen part d’una programació
anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte
de les quals sigui la creació, promoció i difusió de les
expressions culturals i artístiques.
Seran subvencionables les despeses que atenguin
les finalitats d’interès públic que es realitzen a l’àmbit
territorial de la Diputació de Girona i que tinguin per
objecte la promoció d’activitats socioculturals que,
complementant l’oferta d’iniciativa pública, siguin un
element de dinamització i enriquiment de la vida
comunitària i de desenvolupament i col·laboració.
No es consideren despeses subvencionables:
 El finançament d’inversions, equipament i béns
d’equip.
 L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.
 Els imports satisfets en concepte d’IVA quan
aquests tinguin el caràcter de deduïble,
compensable o repercutible per part de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
Quin serà l’import de les subvencions?
La quantia de cada subvenció dependrà de la
valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud,
d’acord amb els criteris establerts al punt 7 de les
bases específiques reguladores, i atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la
dotació pressupostària establerta en la convocatòria,
es determinarà l’import de la subvenció a atorgar,
així com el percentatge que representa sobre el
pressupost de l’activitat o projecte.
L’import de la subvenció concedida no podrà ser
superior a 25.000,00 € ni inferior a 500,00 €.
Quan finalitza el termini de presentació de
sol·licituds?
El 15 d’abril de 2016.
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Com podrem presentar les nostres sol·licituds?
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer
mitjançant el model normalitzat, que és a l’abast al
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a
través de les modalitats següents:
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la
sol·licitud al Registre General de la Diputació de
Girona (pujada de Sant Martí, 4 - 17004 Girona).
També es pot presentar per qualsevol dels mitjans
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: mitjançant certificat
digital a E-TRAM (recordeu que els navegadors
compatibles per fer aquest tràmit són Explorer o
Firefox)
A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació
següent:
 Documentació acreditativa de la personalitat
jurídica de l’entitat (còpia dels estatuts
registrats), excepte que s’hagi presentat en les
convocatòries anteriors.
 Còpia de la targeta del NIF de l’entitat, excepte
que s’hagi presentat en les convocatòries
anteriors.
 Imprès de domiciliació bancària (alta, fitxa de
creditor), segons el model que hi ha disponible a
l’apartat documentació del web de la Diputació
de Girona, llevat que ja s’hagi presentat amb
anterioritat i no hagin transcorregut més de cinc
anys des que es va presentar ni hagi
experimentat cap modificació.
Com haurem d’acceptar la subvenció atorgada?
Perquè la subvenció sigui efectiva cal que el
beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les
condicions amb les quals s’ha concedit. A aquest
efecte, la signatura del justificant de recepció per
mitjà del qual es comunica la concessió de la

subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no
al·legui res en contra en el termini d’un mes. La noacceptació comporta la revocació de la subvenció.
Tingueu en compte que...
 Un cop acceptada la justificació de la subvenció,
la Diputació efectuarà els pagaments totals o
parcials de l’import atorgat en proporció als
justificants de la despesa que es presentin i
d’acord amb el que s’estableix en l’acord de
concessió. No s’efectuaran pagaments en
concepte de bestretes anteriors a la presentació
del compte justificatiu corresponent.


Abans de la resolució de les sol·licituds per part
de la Junta de Govern, podreu reformular les
vostres sol·licituds presentant la petició
corresponent acompanyada de la mateixa
documentació necessària en la presentació
inicial de sol·licituds. No podran demanar ni
sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la
subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació
del pressupost o del percentatge de
finançament, una vegada s’hagi aprovat la
resolució corresponent.



Haureu de fer constar expressament el suport
econòmic de la Diputació de Girona en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, i
incloure-hi el logotip oficial de la Diputació de
Girona.



Les subvencions concedides s’hauran de
justificar dins el termini que finalitzarà el 31
d’octubre de 2016 mitjançant la presentació del
compte justificatiu i la memòria justificativa
d’acord amb els models normalitzats que
estaran a l’abast a l’apartat de documentació del
web de la Diputació de Girona.
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Aquestes subvencions són compatibles amb
qualsevol altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la
despesa subvencionada, siguin subvencions,
taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació
subvencionada.



Es podrà subcontractar totalment o parcialment
el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que componen l’execució del projecte o activitat
que se subvenciona, però les obligacions
econòmiques que se’n derivin hauran de ser a
càrrec del beneficiari de la subvenció.

RECORDEU QUE:
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 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

