Dilluns, 4 de gener de 2016

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

BASES GENERALS CULTURA 2016

Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura - OSIC
El Departament de Cultura ha publicat les bases
generals reguladores dels ajuts previstos per al 2016
per part de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(DOGC núm. 7022 - 21.12.2015)
Algunes de les novetats afecten els procediments de
sol·licitud, d’atorgament i de justificació.
NOVETATS QUE AFECTEN LA SOL·LICITUD
Sancions per raó de sexe. No podran obtenir ajuts les
empreses que hagin estat sancionades per aquesta
causa.
Despeses subvencionables. Si ho preveuen les bases
específiques de cada línia d’ajuts, es podran imputar les
despeses següents:
1. Les despeses de personal, les indemnitzacions
per fi de contracte, les quitances i les pagues
extres.
2. Els serveis de professionals independents i les
col·laboracions esporàdiques.
3. El treball realitzat per voluntaris (només a
efectes de càlcul dels ajuts).
4. Les despeses facturades a associacions pels
seus òrgans de govern, si ho preveuen les
bases específiques.
5. Les despeses protocol·làries o de representació,
si són directament imputables a l’activitat.
Incidència tècnica durant el darrer dia de presentació
de sol·licituds. Si la sol·licitud no es pot presentar a
causa d’una incidència dels sistemes electrònics de
Tràmits gencat durant el darrer dia del tràmit, s’ampliarà
el termini. Només es podran admetre aquelles sol·licituds
que acreditin la incidència mitjançant una captura de
pantalla on es vegi el text d’error que remet el sistema.
NOVETATS QUE AFECTEN L’ATORGAMENT
Aplicació de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de
transparència, d'accés a la informació pública i de
bon govern. Les entitats beneficiàries d’ajuts superiors a
10.000€ hauran de presentar una declaració responsable
sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció, en el
moment d’acceptar la subvenció proposada.

Puntuació mínima per optar a un ajut. Per obtenir un
ajut cal que la puntuació arribi com a mínim al 50% de la
puntuació màxima que resulti d’aplicar els criteris de
valoració. Les bases específiques poden preveure una
puntuació mínima diferent.
Nota de tall. Les comissions de valoració poden marcar
una puntuació mínima superior a l’establerta a les bases
segons el nombre de sol·licituds i la dotació econòmica
de la línia.
Reformulacions de pressupostos i projectes
concedits. En cas de reformulació en una sol·licitud
d’ajut concedida, cal especificar els canvis que afecten al
projecte i al pressupost. La reducció del pressupost no
pot ser superior a la diferència entre l’import sol·licitat i
l’import de l’ajut proposat. En cas que no s'accepti la
reformulació es denegarà l’ajut.
Baixa per maternitat o paternitat. Els becaris de
pràctiques formatives podran acollir-se a la baixa per
maternitat o paternitat conservant la retribució.
NOVETATS QUE AFECTEN LA JUSTIFICACIÓ
Projectes que han rebut subvenció de més d'una
entitat convocant. A l’hora de presentar la documentació
justificativa, si alguna factura s’imputa a més d’una entitat
convocant, caldrà indicar la quantia o percentatge imputat
a cadascuna.
Pròrroga per presentar les factures i els comprovants
de pagament. En cas que l’OSIC no hagi pagat la
primera bestreta de la subvenció arribada la data límit de
presentació de la documentació justificativa, les persones
beneficiàries podran presentar els comprovants de
pagament un mes després de la data en què els sigui
abonada la bestreta.

