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Extracte de la convocatòria de subvencions als centres de conserva-
ció, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria histò-
rica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la 
Diputació de Girona - curs 2018-2019 

Descripció de la convocatòria 
Resolució de 30 de gener de 2017, de la Junta de Govern, per la qual 
es convoquen les subvencions als centres de conservació, difusió 
i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el 
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació 
de Girona - curs 2018-2019. 

Beneficiaris 
Centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultu-
ral i de la memòria històrica ubicats a les comarques gironines, tot 
i que de manera excepcional i per raons d’interès cultural es poden 
acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de 
Girona que realitzin activitats d`educació i interpretació patrimo-
nial i que presentin una proposta pedagògica en concordança amb 
l’objecte de les bases reguladores. 

Objecte 
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa 
«Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona - curs 
2018-2019 
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Bases reguladores 
Bases reguladores de subvencions als centres de conservació, difu-
sió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el 
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació 
de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 19 de 
desembre de 2017 i publicades en el BOP de Girona núm. 4, de 5 de 
gener de 2018.  

Quantia 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 
120.000,00 €, per al curs 2018-2019; 10.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 500/3260/46200 del pressupost de la Di-
putació de 2018 i 110.000,00 € amb càrrec a la corresponent aplicació 
del pressupost de l’exercici 2019. Amb la finalitat d’atendre un ma-
jor nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import 
en les subvencions, aquest crèdit es podrà ampliar amb una quanti-
tat addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la de-
claració de disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la 
resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la con-
vocatòria. 

Termini de presentació de les sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor-
malitzat, disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.
cat), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà el 16 de març de 2018. 

Girona, 8 de febrer de 2018 

El president accidental 
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