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COMPROMISOS DEL CoNCA 
 
• Elaborar les convocatòries d’ajuts amb l’antelació suficient per tal que es puguin publicar de 

forma avançada, entre novembre i desembre de l’any anterior. 
 
• Donar informació i suport tècnic als interessats, que serà accessible des de la publicació de la 

convocatòria fins la data de presentació de sol·licituds.  
 
• El termini de presentació de sol·licituds serà sempre de 30 dies naturals, com a mínim. 
 
• Ultimar la recollida de materials per completar o corregir la documentació de les sol·licituds en el 

termini màxim de 30 dies després de finalitzar el termini de la convocatòria, inclosos el 
requeriments formals i el termini reglamentari de 10 dies. 

 
• Completar el procés de valoració dels projectes presentats a les convocatòries en un màxim de 

75 dies després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.  
 
• Fer efectius els pagaments de les subvencions concedides en un termini màxim de 10 dies 

naturals des de la data de l’adjudicació.  
 
• Trametre als serveis jurídics del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació l’informe 

preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts sobre els recursos presentats en un 
màxim de 30 dies naturals des de la seva presentació.  

 
• Per garantir l’equitat i l’objectivitat del procés, un cop les sol·licituds hagin entrat per registre, les 

comunicacions es limitaran a aquelles que formalment siguin necessàries per requerir correccions 
o documentació complementària. 

 
RECOMANACIONS ALS SOL·LICITANTS 
 
• En el cas que es produeixi algun dubte després de la lectura de les bases de les convocatòries 

és recomanable demanar-ne l’aclariment a l’equip tècnic del CoNCA en la fase prèvia al termini 
de presentació. 

 
• Teniu en compte que qualsevol absència de dades o canvi que sigui necessari en la informació 

que acompanya les sol·licituds suposa un requeriment tècnic i un endarreriment del tràmit que 
afecta al mateix expedient però també al conjunt del sector. 

 
• Adjuntar al full de sol·licitud tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria 

(administrativa, sobre el projecte i el pressupost), imprescindible per tal que el projecte sigui 
admès. Seguir els models de presentació de projectes i pressupostos proposats.  

 
• Complir els diferents terminis que s’estableixen a les bases (presentació de sol·licituds, 30 dies 

naturals; lliurament de documentació després dels requeriments, 10 dies naturals; i justificació de 
la subvenció rebuda, un mes després de la finalització de l’activitat). 

 
• Tenir en compte la necessària presentació de cartes de compromís corresponents a les activitats 

proposades a la memòria (institució amb qui es col·labora, lloc on es fa una conferència, teatre on 
té lloc una representació, nombre d’actuacions en gira, etc.). 
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• Seguir la guia de justificació de les subvencions rebudes, disponible al nostre web, tenint sempre 
en compte que s’ha de justificar el 100% del cost del projecte, independentment del percentatge 
que s’hagi rebut de subvenció. Com més ajustats siguin els pressupostos a la realitat, més fàcil 
serà justificar el cost total de l‘activitat. Els pressupostos a l‘alça poden generar desviacions i 
moltes dificultats a l’hora de justificar aquest cost i poden generar revocacions fàcils d’evitar. 

 


