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Divendres, 13 de febrer de 2015 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER A ACTIVITATS CULTURALS 
 
La Diputació de Girona atorga subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, adreçades al 
foment de projectes i activitats culturals d'interès 
públic local per a l’any 2015  
(BOP núm. 224, de 24 de novembre de 2014) 
 
A qui va adreçada aquesta línia de subvencions? 
Entre d’altres, a entitats culturals sense ànim de 
lucre de les comarques gironines. 
 
Quina finalitat tenen? 
El finançament d’actuacions d’interès públic a l’àmbit 
de les comarques gironines, garantint l’accés a 
aquestes prestacions per a serveis i activitats que 
complementin o supleixin les prestacions atribuïdes 
a la competència local i que no siguin ja objecte 
d’unes bases i convocatòria específiques per la 
pròpia Diputació de Girona. 
 
Quines activitats queden excloses? 

 Festes majors, revetlles i altres accions 
similars.  

 Casals d’estiu i colònies escolars.  

 Activitats educatives.  

 Fires, mostres i mercats.  
 
Quines despeses són subvencionables? 

 Les despeses subvencionables han 
d’atendre a 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. 

 Han de ser despeses de projectes culturals 
que s’executin en el període comprés entre 
l’1 de novembre de l’any 2014 i el 31 
d’octubre de l’any 2015.  

 

 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. 

 
Quin import tindrà la subvenció? 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser 
superior a 18.000,00 € ni tampoc podrà ser inferior a 
500,00 €. 
 
Quins són els criteris de valoració? 
La puntuació mínima per tal de poder rebre una 
subvenció és de 12 punts, segons la següent 
distribució: 

 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 

 
On podem presentar la  nostra sol·licitud? 

 La presentació convencional de la sol·licitud la 
podem fer en el Registre General de la Diputació 
de Girona (pujada de Sant Martí, 4 - 17004 
Girona) o a qualsevol registre administratiu dels 
preveu la Llei 30/1992. 

 

 La presentació telemàtica de la sol·licitud amb 
signatura electrònica, amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya, la podem fer a E-TRAM 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST19ZI128385&id=128385
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST19ZI128385&id=128385
https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=730
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 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. 

 
Quina documentació hem d’aportar? 

 Formulari de sol·licitud, el qual us el podeu 
descarregar AQUÍ 

 Documentació acreditativa de la personalitat 
jurídica de l’entitat (còpia estatuts registrats).  

 Còpia de la targeta del NIF de l’entitat.  

 Imprès de domiciliació bancària ( ALTA, fitxa 
de creditor) segons el model que es troba 
disponible web de la Diputació de Girona (a 
l’apartat de documentació), 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. 

 
Fins quan podem presentar la sol·licitud? 
El període de presentació de sol·licituds finalitza el 
31de març de 2015. 
 
Quan haurem de justificar la subvenció 
atorgada? 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar 
dins el termini que finalitzarà el 30 d’octubre de 2015 
mitjançant la presentació del compte justificatiu i la 
memòria justificativa d’acord amb els models 
normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (a l’apartat de documentació). 
 
Quan es farà el pagament de la subvenció? 

 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. 

 
 
 

http://www.ddgi.cat/recursos/servei/2015/doc/Formulari_de_sol%C2%B7licitud_Subvencions_AC.pdf
http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/

