Dimarts, 19 de maig de 2020

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU
BASES ESPECÍFIQUES COMPENSACIÓ DESPESES
ESTRUCTURALS - GENERALITAT DE CATALUNYA
Bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions per a despeses
estructurals d'entitats afectades pel cessament
de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma
amb motiu de la COVID-19 (DOGC Núm. 8135 18.5.2020)
Quins requisits i condicions hem de complir per
accedir-hi?
Les entitats sol·licitants que obtinguin subvenció han
de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31 de
desembre de 2020.
Quina és la quantia de les subvencions?
La quantia de la subvenció és del 100% de les
despeses subvencionables amb un màxim de 5.000
euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Quines despeses són subvencionables?
 Són subvencionables les despeses a què
han hagut de fer front les entitat
beneficiàries tant durant la suspensió de la
seva activitat habitual, des de l’inici del
període d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, fins que pugui
reprendre l'activitat en un 70% respecte al
2019, d'acord amb el ritme de
desconfinament que preveuen els decrets
de pròrroga successius de l'estat d'alarma, i,
com a màxim, fins al 31 de desembre del
2020.
 Les partides de despeses subvencionables
consistiran concretament en els pagaments
corresponents als lloguers, les quotes de
préstecs pel manteniment de l’activitat
cultural, proveïdors, serveis bàsics,
subministraments, nòmines i altres
despeses de funcionament.
Quina documentació cal presentar amb la
sol·licitud?
 En el moment de presentar la sol·licitud cal
aportar la documentació següent:

a) Un pressupost de les despeses de
funcionament
durant
el
període
subvencionable.
b) Una declaració responsable, que consta en
el formulari de sol·licitud, segons la qual
l’entitat sol·licitant es compromet a mantenirse en l’exercici de la seva activitat a 31 de
desembre de 2020.
 En el moment de presentar la sol·licitud, no
s’ha d’aportar el projecte d’activitat o
actuació.
Com es concediran les subvencions?
El procediment de concessió de les subvencions es
tramita d’acord amb el règim de concurrència no
competitiva. Es concediran les subvencions a
mesura que es rebin, per ordre estricte de
presentació de les sol·licituds, depenent del
compliment dels requisits de participació i d’acord
amb la disponibilitat pressupostària.
Com es farà el pagament de les subvencions?
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic
pagament a partir del moment en què es resolgui la
concessió de la subvenció.
Com es justificaran?
 S’haurà d’acreditar l'import total de les
despeses estructurals durant el període
subvencionable mitjançant la presentació
d’un compte justificatiu simplificat, abans
dels 31 de gener de 2021.
 En cap cas no s'acceptarà que la despesa
efectuada sigui inferior a la subvenció
atorgada.
 En cas que persona beneficiària d’aquest
ajut obtingui una subvenció ordinària per a
les seves activitats en les convocatòries per
a l’any 2020 de l’OSIC, ha de fer constar
aquest ajut extraordinari com a part dels
ingressos rebuts en la liquidació final que
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presenti en el moment de justificar la
subvenció ordinària percebuda.

IMPORTANT
Aquests ajuts són incompatibles amb altres
subvencions extraordinàries de l’Oficina de suport a
la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les
Empreses Culturals convocades amb motiu de la
crisi provocada per l’estat d’alarma del COVID-19,
però són compatibles amb altres subvencions dels
organismes esmentats per a la mateixa finalitat i
amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la
mateixa finalitat procedents d'altres departaments de
la Generalitat o d'altres ens públics o privats, sempre
que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de
l'activitat que ha de desenvolupar la persona
beneficiària.






RECORDEU QUE...
Cal fer l'activitat subvencionada dins de l'any
natural.
Si per a la realització de l’activitat objecte de la
subvenció
s’utilitza
qualsevol
element
susceptible de generar drets d’autor, cal complir
amb el que disposa la normativa sobre propietat
intel·lectual.
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix
un servei integral de tramitació de subvencions.
El servei inclou:
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció
Si hi esteu interessats, envieu un correu
electrònic a: ateneus@ateneus.cat

