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Dimecres, 24 de desembre de 2014 

Publicades les bases generals 
reguladores dels ajuts 2015 del 
Departament de Cultura 
 
El Departament de Cultura ha publicat les bases generals 
reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts 
en règim de concurrència (DOGC - 15.12.2014) 
 
Quina requisits ha de complir la meva entitat? 
 
1. Presentar declaració sobre si s’han demanat o s’han 

obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa 
activitat, fent-hi constar la relació detallada amb 
l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o 
obtinguda. 

2. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
3. Estar inscrites en el registre corresponent. 
4. Haver adaptat els estatuts, segons la disposició 

transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, 
de modificació de l’anterior. 

 
 
Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer en l’àmbit 
territorial de Catalunya o en el que determinin les bases 
específiques i dins de l’any natural de concessió de l’ajut 
o el que estableixin les bases específiques. 
 
Tret que les bases específiques estableixin una altra 
cosa: 

 Aquests ajuts són incompatibles amb altres 
subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals i 
d’altres entitats adscrites o vinculades al 
Departament de Cultura o participades per 
aquest, excepte les de l’Institut Ramon Llull.  

 Aquests ajuts són compatibles amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat d’altres departaments de 
l’Administració de la Generalitat, ens vinculats o 
participats per aquests, altres administracions i 
ens públics o privats. 

 
 

Quina quantia tindrà la subvenció? 
 
L’import de l’ajut és, com a regla general, un percentatge 
o fracció de l’import de l’activitat o projecte. Així, l’ajut no 
podrà superar el 50% del seu cost, tret que les bases 
específiques estableixin una altra cosa. 
Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment 
pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte 
de l’ajut no excedeix del 20%, no comporta la reducció de 
la quantia de l’ajut. 
 
Quines despeses són subvencionables? 
 
Es considera despesa subvencionable: 

 La que respongui a la naturalesa de l’activitat 
objecte de l’ajut.  

 La que hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a la finalització del termini que 
estableixen les bases. 

 L’IVA en la part que la persona beneficiària no 
pugui recuperar o compensar. 

 Les despeses financeres que estiguin 
directament relacionades amb l’activitat objecte 
de l’ajut.  

 
Es podran imputar despeses indirectes o generals a 
l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 
10% del pressupost subvencionable i s’acredita a través 
d’una declaració justificativa de la imputació d’aquestes 
despeses, però no requereix la presentació de justificants 
de despesa.  
 
Com hem de presentar les sol·licituds? 
 
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al 
procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació 
s’han de fer només per via telemàtica a la finestreta única 
de subvencions del Departament de Cultura o a través 
del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits, utilitzant el 
sistema de signatura electrònica. 
 
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del 
projecte d’activitat i el del pressupost es poden obtenir a 
la finestreta única de subvencions  
 
 
 

http://cultura.gencat.cat/subvencions
http://cultura.gencat.cat/subvencions
http://www.gencat.cat/tramits
http://cultura.gencat.cat/subvencions
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Quina documentació cal presentar? 
 
S’ha de presentar una sol·licitud emplenada d’acord amb 
el formulari normalitzat corresponent per a cada 
convocatòria, al qual s’ha d’adjuntar la documentació 
següent, tret que les bases específiques continguin altres 
previsions: 

a) Projecte d’activitat o actuació. 
b) Pressupost complet i detallat del projecte en el 

qual figurin totes les despeses i els ingressos 
previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el 
detall de les fonts de finançament. 

c) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la 
documentació acreditativa de la representació 
amb què s'actua. 

d) Si la nostra entitat està exempta d’IVA, còpia 
compulsada del certificat de l’Agència Tributària 
que acrediti aquesta situació. 

e) Si la sol·licitud d’ajut és per a una activitat feta, 
compte justificatiu de l’activitat executada  

 
No cal aportar els documents indicats en les lletres c) i d) 
en el cas que la persona sol·licitant els hagi 
presentat anteriorment a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural o a qualsevol òrgan de l’Administració de la 
Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de 
cinc anys des de la presentació i no hagin 
experimentat cap modificació.  
 
Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics: 

a) No s’ha de presentar la documentació 
acreditativa de la representació quan la 
signatura electrònica acrediti també que la 
persona signant té poders suficients per actuar 
en nom de la persona representada. 
b) Podeu poden presentar còpies digitalitzades 
dels documents en substitució de les còpies 
compulsades. 

 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’ha d’establir en 
la convocatòria corresponent. 
 
 
 
 

Com es concedeixen els ajuts? 
 
La proposta provisional de concessió dels ajuts es 
notifica a les entitats mitjançant la seva publicació al 
Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Les entitats proposades com a beneficiàries dels ajuts 
han de presentar dins el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació o notificació de 
la proposta provisional de concessió la documentació que 
els sigui requerida. 
 
En el termini de 10 dies hàbils, les entitats proposades 
com a beneficiàries també poden desistir de l’ajut o 
presentar la reformulació del projecte i del pressupost per 
adaptar-los a l’ajut proposat si el seu import és inferior al 
que s'ha sol·licitat.  
 
Com es farà el pagament de la subvenció? 
 
El pagament de l’ajut es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la notificació de la 
concessió. El pagament del 20% restant es tramita un 
cop l’activitat objecte de l’ajut ha estat degudament 
justificada  
 
 
Com farem la justificació ? 
 
En el termini que estableixi en les bases específiques, 
haurem de presentar la següent documentació:  

a) Una memòria del projecte, amb indicació de les 
activitats fetes i els resultats obtinguts. 

b) Una memòria econòmica justificativa de la 
totalitat del cost de les activitats fetes, que 
inclogui: 

 Relació classificada de les despeses de la 
totalitat de l’activitat subvencionada, amb 
indicació del creditor i del número 
d’identificació fiscal, el número de factura o 
justificant, la data d’emissió, l’import i la data 
de pagament o venciment. 

 Justificants de la totalitat de la despesa del 
projecte subvencionat: factures o altres 
documents de valor probatori equivalent i, si 

https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html
https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html
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escau, documentació acreditativa del 
pagament. 

 Relació detallada d’altres ingressos, 
subvencions o ajuts, públics o privats, que 
hagin finançat l’activitat objecte de l’ajut, 
amb indicació de l’import i la seva 
procedència. 

 Quadre comparatiu del pressupost per 
partides, aprovat i executat, en què 
s’indiquin les desviacions que hi ha hagut. 

 Declaració justificativa, si escau, que les 
despeses generals o indirectes són 
imputables a l’activitat. 

 
Recordeu ! 
Cal incloure el logotip del Departament de Cultura en els 
elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de 
l’ajut. 
 
 

 

http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptCultura/01_departamentCultura.html

