
 

 
Recomanacions per a sol·licitar ajuts del CoNCA (2011) 
 
Des de l’ APdC et volem fer arribar un sèrie de recomanacions sobre les 
sol·licituds de subvenció del CoNCA. Recorda que el CoNCA va assegurar a la 
seva carta de compromisos que elaboraria les convocatòries d'ajuts amb 
l'antelació suficient per tal que es poguessin publicar entre novembre i desembre 
de 2010. Per tant, és molt possible que les convocatòries de 2011 es facin 
públiques abans que acabi aquest any. Per aquest motiu et recomanem que 
comencis a treballar la nova sol·licitud i tinguis en compte aquestes 
recomanacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 RECOMANACIONS CLAU 
 
1. Llegeix amb atenció les bases de la convocatòria. És imprescindible per conèixer 
bé les modalitats, els requisits i la documentació que cal presentar. 
 
2. No apuris fins a l’últim dia per a presentar la sol·licitud. 
 
3. Pensa bé quines activitats reals podràs fer durant l’any. Deixar de fer una 
activitat inicialment proposada en un projecte i subvencionada pot suposar una 
revocació parcial de la concessió. 
 
4. L’extensió del projecte i la documentació adjunta no pot superar les 30 
pàgines. Cal ser concret i explicar sintèticament les parts bàsiques (introducció, 
preàmbuls,...) i donar informació completa de l’activitat/activitats que es 
proposen per l’any amb calendari inclòs.  
 
5. Tingues cura en la presentació del dossier del projecte (fes un índex, posa 
títols, paginar, revisar l’ortografia,...). 
 
6. Presenta tota la documentació que es demana. I la documentació preceptiva 
(obligatòria)  també l’has de presentar en format digital.  Recorda que als 
documents acreditatius que presentis ha d’estar inclòs el nom de l’espectacle, dies 
que es faran les representacions, etc.   
 
7. La manca dels documents obligatoris suposa l’enviament d’una carta de 
requeriment. La documentació requerida s’ha de portar abans de 10 dies a 
comptar des de la recepció de la carta. S’envia per correu certificat i és molt 
important anar a buscar la comunicació d’immediat. Enrederir la recollida 
retarda un procés que afecta a tots els sol·licitants. 
 

L’APdC oferirem el curs “Com elaborar una sol·licitud de subvenció?” els 
propers 10 i 11 de desembre, amb l’objectiu de tractar els temes claus que cal 
tenir en compte per a fer una sol·licitud de subvenció: explicar i redactar la teva 
idea artística, fer un pressupost, etc. Si has de presentar una sol·licitud de 
subvenció et recomanem que assisteixis a aquest curs. Trobaràs tota la 
informació a www.dansacat.org 

http://www.dansacat.org/actualitat/1/957/


 

8. Pensa bé el pressupost abans d’elaborar-lo. En fase de justificació una desviació 
substancial respecte al pressupost inicial pot suposar una revocació. Cal que quadri 
la suma de despeses i d’ingressos. L’ import que sol·licitis al CoNCA en el full de 
sol·licitud ha de coincidir amb el que fas constar al pressupost d’ingressos. Recorda 
que no pots imputar al pressupost adquisicions de béns immobles (ordinadors, 
taules,...), no són subvencionables. 
 
9. És importat que siguis realista amb el nombre de produccions, bolos i/o 
activitat formativa que imputes. Compte amb presentar pressupostos alts, pot dur 
a problemes a l’hora de justificar. Compte amb proposar més activitats de les que es 
podran fer i amb les “promeses” de bolos sense acreditar. El CoNCA necessita 
l’explicació detallada de tot el que es proposa per valorar coherentment. Per 
exemple, en les gires, cal dir quins són els espectacles que es duran a terme.  
 
10. Han de coincidir el nombre de bolos que s’indiquen al pressupost 
(despeses generals, rendiments,...) i els exposats al projecte. Quan s’imputen 
gires cal indicar el nombre de bolos que es fan, i cal especificar per a quin espectacle 
són els catxets que s’ imputen. 
 
11. Atenció amb els ingressos: no és recomanable que inventis. Pel que fa als 
ingressos propis, s’entén que és l’aportació segura que el sol·licitant inverteix 
d’inici en el projecte, per tant, els has de mantenir a la justificació final. Recorda 
que no es poden imputar ingressos de l’any anterior.  
 
12. Si sou una agrupació de persones heu d’estar constituïts notarialment i tots 
els membres heu de complir els requisits que estableixen les bases. 
 
13. El calendari del projecte s’ha d’ajustar a l’any en curs. Si el calendari va més 
enllà la sol·licitud del projecte no s’admetrà. El calendari que indiquis al full de 
sol·licitud ha de coincidir amb el que es desenvolupa al projecte.  
 
14. A l’hora de justificar, no pots modificar el contingut del projecte inicial en 
la seva totalitat. En cas de comunicar canvis, el CoNCA haurà de veure la 
naturalesa dels canvis i podria ser que no els acceptés. Recorda que no fer una 
activitat pot comportar la revocació. Els canvis no poden ser en cap cas 
substancials. Un cop un projecte s’ha valorat i s’ha subvencionat, no es pot eliminar 
o afegir activitats segons convingui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15. A partir de 2011, caldrà justificar el 100% del pressupost amb 
factures i en cap circumstància s’acceptaran tiquets. També 
desapareixerà el tràmit d’Actualització en el sentit d’adaptar un 
projecte i un pressupost per facilitar la justificació. Es podrà informar de 
canvis que el CoNCA podrà acceptar o no. Novetat! 
 



 

Recomanacions específiques 
 
 
A quina modalitat em presento? 
 
Presenta’t a la modalitat que més s’ajusta a les teves necessitats. Si et 
presentes a més d’una modalitat per provar sort i no tens l’antiguitat requerida 
(veure les bases), tot el projecte es pot inadmetre. La manca de les acreditacions 
requerides per la convocatòria referents a produccions o bolos imputats pot 
representar també la inadmissió de tot el projecte. 
 
 
Beca o subvenció? 
 
Una beca no és una subvenció i està pensada exclusivament per a treballs que estan 
en una fase inicial i conceptual. La diferència entre ambdues convocatòries, per 
tant, ve donada per la fase en la que es trobi el projecte. 
 
 
Si ets una companyia... 
 
- No cal que demanis subvenció per tota l’activitat d’una companyia. 
 
- No es pot obtenir subvenció pel mateix projecte a l’ICIC (SDE) i al CoNCA. 
 
 
Si tens una residència... 
 
Si el teu projecte es presenta en qualitat de residència, no pots imputar al 
pressupost cap de les despeses que ha d’assumir l’equipament: lloguer de 
sala, despeses tècniques, etc. Cal que presentis els documents-convenis de 
residència i en ells han de constar els detalls de l’acord. 
 
 
Si ets autònom/a... 
 
-No et pots imputar manutenció i ingressos alhora, només pots imputar els 45€ 
per manutenció. Si formes part d’una companyia pots imputar honoraris contra 
l’empresa i per tant, no estàs en el cas d’imputar els 45€. 
 
-Les acreditacions han de ser el màxim de formals 
i contenir el màxim d’informació.  
 
 
 
 
 
 
 


