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Despeses subvencionables 

 
 

A.1) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis 
obligatoris: es poden incloure 3 actuacions 
 

A.2) Despeses en inversions reals i transferències de capital: es poden incloure 3 
actuacions 

 
B) Despeses culturals (15% del fons) 
 

 un 15 % s’haurà de destinar a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en 
viu “Escènics” de la Diputació de Girona; i  

 un 10 % s’haurà de destinar a la dinamització i activitats de les biblioteques i 
sales de lectura municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests 
equipaments. El percentatge destinat a les accions de dinamització d’aquests 

equipaments podrà servir també per justificar el 15 % d’”Escènics”, si es 
contracten grups del catàleg amb aquesta finalitat. 

 
C) Accés a les noves tecnologies 
 

D) Actuacions en camins municipals 
 

 
Import subvencionable: 100% del cost de l’actuació llevat de l’actuació en camins 
que és del 90% del cost. 

 
 

Sol·licituds 

 
Es presentarà 1 sola sol·licitud de subvenció (model a la pàgina web, apartat de 
subvencions) per a les diferents línies de subvencions. 

 
El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de febrer al 15 de març de 2018 

 
S’ha d’enviar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT a l’Àrea de 
Cooperació Local 

 



 

 

 

 

Termini de justificació 

 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà: 

 

Per a despeses corrents 15 de novembre de 2018 

Per a despeses en inversions 30 de setembre de 2019 

Per a despeses culturals 15 de novembre de 2018 

Accés a les noves tecnologies 15 de novembre de 2018 

Actuacions en camins municipals 15 de novembre de 2018 

 
 

Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 15 de 
novembre de l'any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació. 

 
 

Models de justificació 

 

A la web de la Diputació de Girona, apartat de subvencions, trobareu els models 
normalitzats. 

 
S’ha de justificar cada concepte per separat i a la tramesa per l’EACAT heu 
d’adjuntar el compte justificatiu i l’acreditació de la publicitat. 

 

Subvenció Compte justificatiu 

(CJ) 

Enviar per 

EACAT a 

Publicitat 

Per a despeses 

corrents en serveis 

obligatoris 

 

CJ simplificat  

 

No cal adjuntar factures 

Cooperació 

Municipal 

publicació a la pàgina 

web municipal, al tauler 

d’anuncis municipal o en 

algun altre mitjà de 

comunicació local o 

general 

Per a despeses en 

inversions 

CJ per a subvencions 

ordinari o simplificat en 

funció de l’import de la 

subvenció 

 

Cooperació 

Municipal 

Per a despeses inferiors 

a 25.000 € : igual que 

per a despeses corrents 

 

Per a despeses 

superiors a 25.000 €: 

un cartell anunciador de 

l’obra 

Per a despeses 

culturals 

CJ per a despeses 

culturals 

Cooperació 

Cultural 

programes i material 

imprès amb el logotip 

de la Diputació 

Accés a la informació CJ simplificat  

i una memòria 

justificativa (punt 3 de les 

bases) 

 

 

Noves 

Tecnologies 

 

publicació a la pàgina 

web municipal, al tauler 

d’anuncis municipal o en 

algun altre mitjà de 

comunicació local o 

general 
Actuacions en 

camins municipals 

CJ simplificat  

Certificat de titularitat 

municipal 

Cooperació 

Municipal 



 

 

 

 


