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INSTRUCCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACI Ó DE L’OSIC EN 
RELACIÓ AL PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIO NS CONCEDIDES 
PER L’OSIC DURANT L’ANY 2012 
 
La difícil situació de la tresoreria de la Generalitat, que ha afectat els pagaments de les 
bestretes de subvencions concedides per l’OSIC l’any 2012, obliga a prendre mesures 
que flexibilitzin les condicions de justificació d’aquestes subvencions, atès que les bases 
preveuen el pagament de bestretes en totes les línies de subvenció (en alguns casos del 
70% i en d’altres del 80%), i en aquests moments encara no s’ha pogut realitzar el 
pagament . 
 
Per aquesta raó es dóna a l’OSIC una instrucció que recull cadascuna de les accions que 
cal  emprendre per aconseguir minimitzar l’impacte de la manca de pagament de 
bestretes en els terminis previstos: 
 
 

1. Percentatge de la subvenció sobre el projecte 
 

1.1 Situació actual: Les bases estableixen una subvenció d’un màxim del 50% 
del pressupost presentat en la sol·licitud 

 
1.2 Mesura. Si el sol·licitant, abans del pagament de la bestreta de la 

subvenció, presenta una proposta de modificació de pressupost a causa 
d’una menor aportació per part d’un altre entitat, l’OSIC estudiarà la 
proposta i valorarà la possibilitat de mantenir l’import de la subvenció, 
encara que , amb la nova distribució d’ingressos, aquesta suposi un 
percentatge superior al 50% de l’import del projecte.  

 
 

2. Terminis de realització de l’activitat 
 

 
2.1 Situació actual: L’activitat s’ha de realitzar durant l’any 2012 

 
2.2 Mesura: Es podrà prorrogar la realització de l’activitat i iniciar-la després 

del pagament de la bestreta. L’activitat podrà finalitzar fins i tot després 
del 31 de desembre de 2012, sempre que el calendari del projecte 
hagués previst la seva realització amb posterioritat  a aquest pagament, i 
se’n mantingui la durada. 

 
3. Modificació de projectes:  

 
3.1 Situació actual : La desviació superior al 15% suposarà la revocació 

parcial de la subvenció, de manera proporcional a la desviació 
presentada. 

 
3.2 Mesura: Si el beneficiari, a la vista de l’afectació que suposa la manca de 

liquiditat, presenta una modificació del projecte abans del cobrament de la 
bestreta, l’OSIC estudiarà el nou projecte i valorarà la seva qualitat, i 
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podrà acceptar la modificació sense procedir a la revocació, o reajustar la 
subvenció només  en funció de la nova despesa presentada, sense 
considerar la desviació real que es  produeixi en l’activitat.  

 
 

4. Pagament de les subvencions:  
 

4.1 Es negociarà la signatura d’una addenda específica per l’OSIC en el 
conveni signat entre l’ICEC i l’ICF pel finançament de subvencions 
d’import superior a 30.000 euros. Es proposarà a ICF que l’addenda de 
l’OSIC rebaixi fins als 10.000 euros el mínim de subvenció necessari per 
accedir a aquesta línia de préstecs.  

 
4.2  L’OSIC ha de començar a tramitar els pagaments d’imports inferiors a 

5.000 euros, amb càrrec als límits diaris del cash-polling autoritzats pel 
Departament d’Economia, seguint estrictament l’ordre de concessió de 
les subvencions.  

 
 

4. Despeses subvencionables: 
 

4.1 Situació actual: Les bases no preveuen l’acceptació de les despeses 
financeres com amb justificants de la subvenció. 

 
4.2 Mesura: Si el beneficiari d’una subvenció accedeix a un crèdit de la línia 

de l’ICF avalada per l’OSIC, totes les despeses financeres d’aquest crèdit 
podran ser imputades a l’activitat, i per tant podran ser incloses entre els 
justificants.  

 
 

 
Amb aquestes mesures es preveu aconseguir que la major part dels pagaments siguin 
atesos abans del 31 de desembre, i que les activitats puguin realitzar-se en un termini 
raonable sense tensionar més el sector cultural. 
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