MANIFESTACIÓ EXPRESSA D’ACCEPTACIÓ DE LA BECA O SUBVENCIÓ KREAS 2016
I DE LES CONDICIONS EN QUÈ S’ATORGA
Nom i cognoms:____________________________________________ NIF: _____________________
FAIG CONSTAR:
Que accepto l’ajuda, d’import __________ €, concedida per l’Ajuntament de Girona per al
desenvolupament del projecte que porta per títol ___________________________ i que conec i
accepto les condicions establertes a les bases de la convocatòria i a la notificació de la resolució de la
concessió.
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Es preveu fer presentació pública del projecte : el dia _____ de __________________ de 201_____, a:
_________________________________________________________________________________.
En el cas d’haver-hi algun canvi en la data de presentació pública el sota signant es compromet a
comunicar-ho a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona en un termini mínim de 15 dies d’antelació.

CONDICIONS GENERALS EN QUÈ S’ATORGUEN LES BEQUES I SUBVENCIONS KREAS

1. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS / DE LES BENEFICIÀRIES
−

2

Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de
l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per a presentar l’acceptació de l’ajut i de les
condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el punt 18 de les bases.
En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre
concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.

−
−

−

Destinar la subvenció o la beca a la finalitat que es va expressar en la sol·licitud. No
s'acceptarà en cap cas que es destinin els recursos econòmics a cap altra finalitat.
Comunicar, dins del termini d’execució del projecte, qualsevol canvi que pugui afectar les
condicions en què s’ha concedit l’ajut i que pugui ser objecte de modificació de l’ajut en els
termes indicats a la base 20.
Fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Girona en tota la documentació i materials de
difusió editats relatius al projecte fent constar: "amb el suport de l'Ajuntament de Girona" i el
logotip d'aquesta institució i el dels ajuts KREAS.

−

Comunicar amb antelació a l’Ajuntament de Girona les estrenes, actes públics, presentacions,
etc. que tinguin relació amb el projecte subvencionat o becat.

−

Assistir a les convocatòries de la comissió tècnica de seguiment dels projectes.

−

Disponibilitat per establir contactes i intercanvis d’experiències amb els creadors, artistes i
agents culturals de la ciutat.

2. SEGUIMENT I DIFUSIÓ
L’Ajuntament de Girona farà seguiment dels projectes becats o subvencionats. Podrà demanar la
documentació i/o informació que convingui en relació al desenvolupament del projecte. Podrà publicar,
comunicar o fer els actes de presentació que cregui convenients del resultat de la resolució i de la
memòria final de la realització dels projectes subvencionats.
1
Només pels projectes presentats a la modalitat a. Beques KREAS de formació artística no reglada i c. Subvencions
KREAS per a la producció i difusió artístiques
2

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions serà motiu de revocació de l'ajut. (Base 22)

3. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Els ajuts concedits es faran efectius mitjançant pagament anticipat i prèvia acceptació de l’ajut, per un
import màxim del 75% de l’import concedit.
El 25% restant es farà efectiu un cop acreditada la realització de l’objecte de l’ajut i presentada i
verificada la justificació econòmica.
La percepció dels ajuts KREAS està subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
La seva percepció, doncs, pot comportar l’obligació de presentar la declaració anual d’aquest impost.
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES
Modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada
- Estudis iniciats el 2016 que finalitzin, com a molt tard, el 30 de juny de 2017
Modalitats b) i c), Beques KREAS de recerca i creació artística i Subvencions KREAS per a la
producció i difusió artístiques
- Projectes iniciats el 2016 que no hagin estat presentats públicament en la data de concessió de l’ajut i
que finalitzin, com a molt tard, el 30 de juny de 2017
5. POSSIBILITAT DE PRÒRROGA
En cas que el sol·licitant no pugui presentar el projecte dins el termini marcat per les bases o per la
convocatòria, podrà sol·licitar, abans del 30 de juny de 2017, i de manera excepcional i justificada, una
pròrroga que serà com a màxim fins a 31 de desembre de 2017.
La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant instància al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona i
la comissió qualificadora n’haurà de valorar la seva adjudicació

6. JUSTIFICACIÓ DE LA BECA O SUBVENCIÓ
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableix el punt 24 de les bases específiques:
www.girona.cat/kreas. El termini de justificació finalitzarà el 30 de juny de 2017 o, en el cas d’haver
sol·licitat una pròrroga, el 31 de desembre de 2017.
La manca de justificació produirà l'obligació de retornar les quantitats no justificades.
L’Ajuntament de Girona no assumeix cap responsabilitat respecte de l’actuació del beneficiari ni pels
danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l’activitat subvencionada,
ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.
Girona, _____ de ____________ de 2016
Conforme:
Signat,

Segell de l’entitat (si s’escau)

(Presentació d’aquest document signat per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb el
document de la fitxa de creditor)

