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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS
Diputació de Girona

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PROJECTES I
ACTIVITATS CULTURALS ALS MUNICIPIS DE LES
COMARQUES GIRONINES
Segona convocatòria en règim de concurrència
competitiva de la Diputació de Girona per a
l’atorgament de subvencions adreçades al foment de
projectes i activitats culturals d’interès públic local
(BOP núm. 197 – 13 d’octubre de 2015)
Aquesta línia de subvencions està destinada, entre
d’altres institucions, a entitats culturals sense ànim de
lucre que organitzin activitats culturals en els municipis de
les comarques gironines durant el període de l’1 de
novembre de 2014 fins al 31 d’octubre de 2015.
Supòsits exclosos
 Festes majors, revetlles i altres accions similars.
 Casals d’estiu i colònies escolars.
 Activitats educatives.
 Fires, mostres i mercats.
Període de presentació de sol·licituds i procediment
 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el
4 de novembre de 2015.
 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, 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) o per qualsevol dels mitjans que
permet la Llei 30/1992



PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura
electrònica, amb certificat validat en la
plataforma PSIS del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya a través de E-TRAM.

Cal adjuntar també la documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la personalitat
jurídica de l’entitat (còpia estatuts registrats).
b) Còpia de la targeta del NIF de l’entitat.

c) Imprès de domiciliació bancària ( ALTA, fitxa de
creditor) segons el següent model, llevat que ja
s’hagi presentat amb anterioritat i no hagin
transcorregut més de cinc anys de la seva
presentació i no hagi experimentat cap
modificació.


L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació
de la documentació requerida s’ha de realitzar,
després del requeriment i amb l’advertència de
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la
seva notificació.



Si la sol·licitud es fa mitjançant l’opció telemàtica, la
documentació complementària s’ha de presentar al
Registre General de la Diputació, o per qualsevol
dels mitjans que permet la Llei 30/1992, en el termini
dels 3 dies hàbils següents de la data en què s’ha
signat electrònicament. Si l’últim dia hàbil coincideix
en dissabte, s’allargarà aquest període fins al primer
dia hàbil següent.

Despeses subvencionables
 Es podran finançar les despeses culturals, derivades
d’actuacions d’interès públic i social, que s’executin
en el període indicat a la convocatòria.
 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.
Despeses no subvencionables
 Finançament d’inversions, equipament i béns
d’equip.
 Obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.
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Determinació de l’import de les subvencions
 L’import de la subvenció concedida no podrà ser
superior a 18.000,00 € ni tampoc podrà ser inferior a
500,00 €.
 Els criteris per valorar les sol·licituds (puntuació
màxima) són els següents:
Actuacions d’abast supramunicipals - 10 punts
Foment de la participació, dinamització i impacte
social - 10 punts
Programacions cicle anual - 5 punts
Programes i activitats innovadores - 5 punts
Programacions i cicles de continuïtat, amb
l’escalat següent:
 1a edició - 2 punts
 de 2 a 5 edicions - 3 punts
 més de 5 edicions - 5 punts


La puntuació mínima per tal de poder rebre una
subvenció és de 12 punts.

Acceptació
 Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el
beneficiari accepti la subvenció i les condicions amb
les quals s’ha concedit, mitjançant el la presentació
del següent formulari.
 La signatura del justificant de recepció de la
notificació de la concessió de la subvenció és
suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en
contra en el termini d’un mes.
 La no acceptació comporta la revocació de la
subvenció.
Reformulació
 Abans de la resolució de les sol·licituds, es podran
reformular les sol·licituds presentant la petició
corresponent acompanyada de la mateixa
documentació necessària per a la presentació inicial
de sol·licituds.
Justificació
 La justificació de la subvenció es farà efectiva
presentant el compte justificatiu normalitzat. El
termini de justificació finalitza l’1 d’abril de 2016.
 A l’efecte de la justificació es podran presentar com a
despesa justificada totes les despeses imputables a
l’activitat subvencionada que, conforme a dret,

s’hagin meritat abans d’acabar el període de
justificació de l’activitat, amb independència que
s’hagin abonat o no als creditors corresponents.
Pagament
 Un cop acceptada la justificació de la subvenció es
procedirà per part de la Diputació a efectuar els
pagaments totals o parcials de l’import atorgat en
proporció als justificants de la despesa que es
presentin i d’acord amb l’establert en l’acord de
concessió.
 No s’efectuaran pagaments en concepte de
bestretes anteriors a la presentació del corresponent
compte justificatiu.
Compatibilitat de subvencions
 Les subvencions objecte d’aquestes bases són
compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o
ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos,
no sobrepassi el cost total de l’actuació
subvencionada.

