
    

    

SUBVENCIONS EN MATÈRIA CULTURAL 
Acceptació de la proposta de resolució 
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 4 d’octubre de 2013 

PROCEDIMENT D’ACCEPTACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS  
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA  
(Oficina de Suport a la Iniciativa  Cultural) 
 
En data 1 d’octubre de 2013 s’ha publicat l’acord de la 
proposta provisional de concessió d’ajuts del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
ACCEPTACIÓ 
Si heu estat beneficiaris d’alguna d’aquestes 
subvencions, des de l’endemà d’aquesta data disposeu 
de 10 dies hàbils per acceptar la proposta provisional 
de concessió presentant el corresponent formulari 
normalitzat d’acceptació.  
 
S’entendrà que es desisteix de la sol·licitud si no es 
presenta el document d’acceptació així com, en cas de 
requeriment previ, no s’aporta la documentació 
administrativa que consta al punt 11.7 de les bases 
generals. 

  
 
 

REFORMULACIÓ 
Si l’import de la subvenció de la proposta provisional és 
inferior a la sol·licitada, podeu presentar també la 
reformulació del projecte i del pressupost, per ajustar-
lo a la subvenció atorgada. En qualsevol cas, amb la 
reformulació s’ha de presentar un nou pressupost que ha 
de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la 
subvenció així com els criteris de valoració establerts 
amb relació al projecte, i no pot comportar una 
modificació substancial del projecte. Així mateix, la 
quantia de la subvenció atorgada no podrà superar el 
50% del cost del projecte, excepte en el cas que les 
bases específiques determinin un altre percentatge o un 
import màxim a concedir. Tanmateix, en el supòsit 
d’haver presentat una reformulació, l’atorgament de la 
subvenció comporta l’acceptació de la reformulació. 

   
TRAMESA 
Tota la documentació s’ha de trametre a través del portal 
de l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits). Cal anar a l’apartat 
“estat de les meves gestions” amb el vostre identificador 
del tràmit i el NIF de l’entitat. Els documents s’han de 
pujar només una vegada encara que estiguin referenciats 
més d’una vegada.   

 
 

 DOCUMENTACIÓ D'OBLIGADA PRESENTACIÓ 

Document d'acceptació de la subvenció (formulari d’acceptació). 
 

OTV: s’ha d’adjuntar a Acceptació del sol·licitant 
 

Acreditació de la representació en cas d’haver utilitzat certificat digital de persona física, mitjançant 
un certificat del secretari/a o una acta de la junta on consti l’atorgament de poders a la persona 

que ha signat la sol·licitud de subvenció. 
 

OTV: s’ha de fer un pdf del document i adjuntar-ho a Representació amb la que s’actua. 
 

Si l’import proposat de la subvenció és inferior al sol·licitat, es pot presentar la reformulació del 
projecte i del pressupost. 

 
OTV: s’ha de fe un sol pdf del pressupost reformulat i l’explicació de com afecta al projecte i 

adjuntar-ho a Documentació complementària de la memòria, o per, Conveni o acords existents. 
 

 

http://octubre.de/

