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SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI 
CULTURAL ANYS 2015 I 2016 
 
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha convocat la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural 
durant els anys 2015 i 2016 (DOGC Núm. 6882 - 
29.5.2015) 
 
Quin és l’objecte d’aquestes subvencions? 
Enguany, la concessió de subvencions en l’àmbit del 
patrimoni cultural s’ha agrupat en les línies següents: 
 
1. Conservació preventiva i conservació-restauració de 

béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics 

integrats en béns immobles que formen part del 

patrimoni cultural català. 

2. A municipis per a inversions en la gestió del 

patrimoni arqueològic i paleontològic. 

3. Elaboració d’instruments de descripció de fons 

documentals que formin part del patrimoni 

documental de Catalunya i que estiguin custodiats en 

arxius. 

4. Disseny i implantació d’un sistema de gestió de 

documents en arxius d’entitats locals i universitats 

públiques. 

5. Inventari i documentació dels béns culturals que 

integren els museus catalans. 

6. Execució d'obres de restauració i conservació 

d'immobles de notable valor cultural. 

 
Tanmateix, en l’àmbit dels ateneus destaquem la línia de 
subvencions per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural per 
tal de contribuir econòmicament durant un període 
biennal a l'execució d'obres de consolidació o 
restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en 
qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o 
béns culturals d'interès local (BCIL). 
 
Quins requisits cal complir per optar a aquestes 
subvencions? 

 Els immobles han d’estar situats a Catalunya i 

protegits en qualitat de béns culturals d'interès 

nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local 

(BCIL), entenent per BCIL els que ho són d'acord 

amb l'article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 

del patrimoni cultural català, i els que ho són per la 

disposició addicional 1.1 de la Llei esmentada. 

 Tenir l’immoble en propietat o estar formalment 

autoritzat per la persona propietària per efectuar les 

obres. 

 L'execució de les obres esmentades s'ha de fer 

durant el bienni objecte de la convocatòria, i, en tot 

cas, han d'acabar abans del 30 de novembre del 

segon any. 

 Queden exclosos els immobles que rebin suport 

econòmic a través de l'u per cent cultural o 

d'inversions programades pel Departament de 

Cultura durant el bienni objecte de la convocatòria 

corresponent. 

 
Quina és la quantia de la subvenció? 
D’un mínim de 10.000,00 euros i en cap cas no pot ser 
superior al 70% del cost total de les obres. 
 
Quines despeses són subvencionables? 

 Es considera despesa subvencionable la que de 

manera inequívoca respongui a la naturalesa de 

l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament 

necessària. 

 S’accepten les contribucions en espècie com a part 

del cost del projecte, la quantia de les quals no pot 

ser superior a les despeses subvencionables 

efectuades una vegada descomptada l’aportació en 

espècie. 

 No són subvencionables les despeses d’amortització 

de béns inventariables. 

 Es considera despesa subvencionable l’IVA en la 

part que la entitat beneficiària no pugui recuperar o 

compensar, les despeses financeres que estiguin 

directament relacionades amb l’activitat objecte de 

l’ajut així com la despesa derivada de la contractació 

dels serveis d’auditoria per elaborar el compte 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/static_file/llei_09_1993.pdf
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/static_file/llei_09_1993.pdf
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justificatiu amb informe d’auditor fins a un màxim de 

4.000,00 euros. 

 Es poden imputar despeses indirectes o generals a 

l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim 

del 10% del pressupost subvencionable i s’acredita a 

través d’una declaració justificativa de la imputació 

d’aquestes despeses, però no requereix la 

presentació de justificants de despesa. S’entenen 

per despeses indirectes o generals aquelles 

despeses comunes als diferents serveis o activitats 

que té el beneficiari, com ara despeses de personal 

no vinculat directament al projecte, despeses de 

lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, 

neteja, manteniment i altres de característiques 

similars. 

 
Quina documentació cal adjuntar amb la sol·licitud? 
En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a 
més del projecte d’actuació i el seu pressupost complet i 
detallat, la documentació següent: 

 Calendari d'execució de l'obra. 

 Pla de manteniment de l'edifici. 

 Declaració del títol que tingui sobre l’immoble 

(propietat, arrendament, usdefruit) que consta en el 

formulari normalitzat de sol·licitud. 

 
Quin és el període de presentació de sol·licituds? 
Del 3 al 22 de juny de 2015. 
 
Quins són els criteris de valoració de les sol·licituds? 
a) Actuacions dutes a terme en béns culturals d'interès 

nacional (BCIN) (fins a 2 punts). 

b) Actuacions que impliquin la posada en ús de l’edifici 

(fins a 1 punt). 

c) Actuacions que impliquin la rehabilitació integral de 

l’edifici (fins a 1,5 punts). 

d) Actuacions que incloguin un pla d'usos i la 

museïtzació del monument (fins a 1 punt). 

e) Existència d’un pla de viabilitat en l’ús de l’edifici (fins 

a 1,5 punts). 

f) Existència de patologies de gravetat i urgència que 

aconsellin prioritzar la intervenció (fins a 2 punts). 

g) Dinamització i funcionalitat dins el territori (fins a 1 

punt). 

 
Què haurem de fer si ens atorguen aquesta 
subvenció? 
Les entitats proposades com a beneficiàries de les 
subvencions en la proposta provisional de concessió han 
de presentar, juntament amb la documentació que 
disposa les bases generals, la documentació següent: 

 El document d’acceptació de la subvenció. 

 Documentació acreditativa del títol de què es disposa 

sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit). 

Si el títol no és el de propietat, cal aportar també 

l’autorització de la persona propietària per efectuar 

les obres. No cal aportar el títol jurídic esmentat si ja 

s’ha presentat anteriorment a l’Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural o a l’Administració de la Generalitat 

i les seves entitats adscrites. 

 Si es tracta d’una comunitat de propietaris, 

declaració responsable que es disposa de l’acta de 

la junta de propietaris on s’aproven les obres. 

 Si es tracta d’altres comunitats de béns o unitats 

econòmiques o patrimonis separats, còpia 

compulsada de la documentació acreditativa que es 

tracta d’una comunitat de béns o unitat econòmica o 

patrimoni separat. 

 
Com es tramitarà el pagament de la subvenció? 

 Es paga una bestreta del 64% de l’import total 

concedit a partir de la concessió de la subvenció. 

 El segon any del bienni objecte de la convocatòria es 

paga una altra bestreta corresponent al 16 % de 

l’import total concedit. 

 El 20% restant del total de l'import concedit es paga 

a partir de la presentació de la documentació 

justificativa de l'acabament de l'obra. 

 En el cas que durant el primer any del bienni es 

finalitzi i es justifiqui la totalitat de l'obra, igualment el 

segon pagament no s'efectuarà fins al segon any. 

 
 
 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/public/tauler/arxius/Bases_OSIC_2015/CLT_2777_2014-bases-generals2015.pdf
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Com haurem de justificar-la? 

 En el termini de 3 mesos a partir de l'endemà de la 

data de publicació de la concessió de la subvenció, 

caldrà presentar la documentació següent: 

a) Projecte executiu de l'obra, visat pel col·legi 

professional que correspongui, segons la 

naturalesa del projecte. En el cas dels ens 

locals no cal tramitar el visat sempre que el 

projecte estigui redactat per l'arquitecte 

municipal. 

b) Llicència d'obres o sol·licitud registrada 

d'haver-la demanat. 

 Un cop finalitzada l’actuació, s’haurà de presentar el 

compte justificatiu previst (compte justificatiu 

simplificat o compte justificatiu amb informe 

d’auditor), en funció de l’import de la subvenció. 

 El compte justificatiu s’ha de presentar abans del 31 

de desembre del segon any del bienni objecte de la 

convocatòria. 

 El compte justificatiu ha d’incloure la documentació 

següent: 

a) Certificat acreditatiu de la realització i 

finalització de l'obra emès per la persona 

tècnica directora de l'obra. 

b) Fotografies de l'obra realitzada. 

c) Llicència d'obres 

 En el cas que s’imputin contribucions en espècie 

com a part del cost del projecte, cal que la persona 

beneficiària de la subvenció aporti la documentació 

acreditativa corresponent. 

 
RECORDEU 
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del 
projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i 
detallat es poden obtenir i presentar a través del portal 
OVT, Oficina Virtual de Tràmits 
 
 
 

 
 

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-a-lexecucio-dobres-de-restauracio-i-conservacio-dimmobles-de-notable-valor-cultural

