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LES SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT LOCAL DE LA CULTURA: 
MARC LEGAL I CASOS PRÀCTICS (TERCERA EDICIÓ)

PRESENTACIÓ 

Aquest curs té com a objectiu donar a conèixer el marc legal de les subvencions, els seus procediments 
de concessió i els requisits a l’hora d’atorgar-les. Alhora es vol donar a conèixer el funcionament de 
l’activitat subvencional, els límits pressupostaris i el control financer. Així doncs, d’acord amb aquests 
objectius, s’abordarà la finalitat de l’activitat subvencional i la normativa aplicable, així com els 
procediments i requisits per atorgar subvencions, amb un esment especial al pla estratègic i BDNS (base 
de dades nacional de subvencions). A més es tractarà el control financer i pressupostari de les 
subvencions, la seva justificació i, finalment, el règim jurídic aplicable als supòsits d’incompliment de la 
normativa de subvencions. Un curs, fet i fet, en què s’exposaran nombrosos aspectes pràctics i en què 
els participants podran plantejar dubtes i exposar casos reals. 

PROGRAMA 

3 de juliol

10’00 – 10’30 Presentació del curs 

10’30 – 11’30 Concepte. Tipus de despesa pública. Marc jurídic. Principis reguladors

11’30 – 12’00 Pausa 

12’00 – 13’00 El pla estratègic de subvencions 

13’00 – 14’00 Règim de concessió, modalitats i requisits

15 de juliol 

10’00 – 11’30 El control financer i pressupostari de les subvencions 

11’30 – 12’00 Pausa. 
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12’00 – 13’00 La justificació de les subvencions. 

13’00 – 14’00 Concepte, tramitació, justificació i control. La revocació. Pla estratègic i BDNS 

Docents: Anna Puig Puigcorbé,  interventora de l'ajuntament de Banyoles (3 de juliol).

Anna M. Macià Bové, interventora de l'ajuntament de Figueres (15 de juliol).

Organització:  

Data:   

Durada:  

Inscripció:

Adreçada a:  

Lloc de celebració: 

Informació:  

Àrea de Cultura, Educació i Esports - Centre d’Estudis i Recursos Culturals 

3 i 15 de juliol de 2019 

8 hores 

gratuïta 

Tècnics culturals i gestors culturals 
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