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SUBVENCIONS EN MATÈRIA CULTURAL DE  
L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL (OSIC) 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
BASES GENERALS  
  
S’han aprovat les bases generals que han de regir 
la concessió de subvencions en matèria cultural 
aprovades per l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural segons la 
Resolució CLT/83/2014, de 20 de gener, publicada 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 24 
de gener de 2014.  
  
Aquestes bases tenen com a objecte la concessió 
de subvencions en matèria de cultura, tret de les que 
són competència de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, i s’estableixen en diverses línies 
subvencionables amb bases específiques que 
determinen l’objecte de cadascuna a les quals els 
ateneus i entitats similars us hi podeu presentar. 
  
La quantia de la subvenció atorgada no pot 
superar el 50% del cost del projecte, excepte en el 
cas que les línies específiques determinin un altre 
percentatge o un import màxim a concedir.  
  
Els criteris per determinar la quantia 
subvencionada són: el cost del projecte, els altres 
ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de 
valoració i les disponibilitats pressupostàries, sense 
perjudici que les bases específiques puguin establir 
criteris diferents.  
  
Es consideren despeses subvencionables les que 
de manera indubtable responguin a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada. Es considera despesa 
subvencionable l’IVA en la part que la persona 
beneficiària no es pugui deduir, les despeses per 
costos financers directament relacionats amb 
l’activitat subvencionada així com la despesa 
derivada de la contractació dels serveis d’auditoria 

per elaborar el compte justificatiu, fins a un màxim 
de 4.000,00 euros. No són subvencionables les 
despeses d’amortització de béns inventariables, tret 
que les bases especifiques prevegin una altra cosa. 
Llevat que les bases específiques disposin una altra 
cosa, es poden imputar costos generals o indirectes 
compartits amb altres activitats fins a un 10% del 
cost total de l’activitat i s’acredita a través d’una 
declaració justificativa sense presentació de 
justificants de despesa. 
  
En quan als requisits, l’activitat subvencionada s’ha 
de realitzar dins de l’any natural de concessió de la 
subvenció i a l’àmbit territorial de Catalunya, a no ser 
que les bases específiques determinin una altra 
cosa. Quan per a la realització de l’activitat s’utilitzi 
qualsevol element susceptible de generar drets 
d’autor, cal complir el que disposa la normativa 
sobre la propietat intel·lectual. 
  
El termini de presentació de sol·licituds s’establirà 
a la convocatòria corresponent.  
  
La valoració de les sol·licituds serà feta d’acord 
amb els criteris que defineixen les bases 
específiques de la línia de subvencions 
corresponent, llevat que excepcionalment no es 
prevegin en tractar-se d’un procediment de 
concurrència no competitiva. Per optar als ajuts cal 
obtenir, com a mínim, el 50% de la puntuació 
màxima que poden assolir per aplicació dels criteris 
de valoració, tret que s’especifiqui una altra cosa.  
  
El pagament de la subvenció es tramita mitjançant 
una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de 
la concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties. 
El pagament del 20% restant es tramita un cop 
l’activitat subvencionada ha estat degudament 
justificada.  
 
Segons el calendari de l’activitat subvencionada 
presentada, s’haurà de presentar la documentació 
justificativa el darrer dia hàbil de juliol (per als 
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projectes que es diguin a terme durant el primer 
semestre) o bé el darrer dia hàbil de gener de 2015 
(en cas d’haver finalitzat l’activitat el segon 
semestre de 2014). Els comprovants de pagament 
podran presentar-se un cop hagi acabat el període 
de venciment de les factures que justifiquen l’import 
subvencionable. 

A més, cal destacar les principals novetats que 
presenten les bases generals del 2014: 

 Presentació de sol·licituds – Totes les línies 
de subvenció que es convocaran aquest any 
requeriran presentació telemàtica de les 
sol·licituds a través de l’Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT), utilitzant el sistema de signatura 
electrònica. 

 Model pressupost – A partir del 2014 ja no serà 
obligatori presentar els pressupostos amb el 
model que ofereix el Departament de Cultura. 
L’únic formulari obligatori serà el de sol·licitud. 
Malgrat això, s’aconsella fer ús dels models 
proposats.  

 Document d’acceptació – Igual que al 2013, 
aquest any també caldrà presentar el document 
d’acceptació de la subvenció en cas d’aparèixer 
a la proposta provisional de concessió. En 
aquest document podreu acceptar o desistir de 
la concessió proposada, però també modificar el 
projecte i el pressupost si la quantitat proposada 
és inferior a la sol·licitada, respectant l’objecte, 
les condicions i la finalitat de la subvenció, així 
com continuar complint el límit del 50%  de la 
quantia de la subvenció atorgada. A diferència 
de l’any anterior, però, si no es presenta el 
document d’acceptació dins del termini de 10 
dies hàbils, l’OSIC no el requerirà, de manera 
que, si no s’envia, s’entendrà que es desisteix 
de la subvenció proposada. 

 Import subvencionable – A partir del 2014, 
l’OSIC farà una distinció entre l’import del 
projecte i l’import subvencionable. El 
percentatge subvencionat s’aplicarà, per tant, 

sobre aquest darrer, no sobre l’import total del 
projecte. D’aquesta manera a l’hora de justificar 
els projectes concedits, l’OSIC tindrà en compte 
només l’import subvencionable, no la totalitat del 
cost del projecte. 

 

 

 

 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT?newLang=ca
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT?newLang=ca

