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consultoria el determina la forquilla de puntuació
següent:

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a la realització de consultories
per a entitats culturals
DOGC núm. 6841 - 30.3.2015

De 81 punts a 100 punts: fins al 60%
pressupost total o factura de la consultoria.
De 61 punts a 80 punts: fins al 50%
pressupost total o factura de la consultoria.
De 41 punts a 60 punts: fins al 40%
pressupost total o factura de la consultoria.
De 31 punts a 40 punts: fins al 30%
pressupost total o factura de la consultoria.

Quin és l’objecte d’aquestes subvencions?
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió
de subvencions per a la realització de consultories en les
següents modalitats:






Consultoria cultura diagnosi, per fer una
aproximació a la situació de les diferents àrees de
gestió de l’entitat, amb l’objectiu de detectar els
factors estratègics clau per al seu desenvolupament i
la millora de la seva competitivitat, i a partir d’això,
establir propostes de millora.
 Ha d’estar pressupostada o facturada per un
import d’entre 1.000,00 i 1.500,00 euros, sense
impostos.
 L’import de la subvenció és del 80% del
pressupost de la consultoria.
 Les sol·licituds de consultoria cultura diagnosi
són en règim de concurrència no competitiva.
Consultoria cultura preferent, per elaborar un pla
estratègic o redefinir el model d’entitat.
 Ha d’estar pressupostada o facturada per un
import d’entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense
impostos.
 L’import de la subvenció és del 70% del
pressupost de la consultoria
 Les sol·licituds de consultoria cultura preferent
són en règim de concurrència competitiva.
Consultoria cultura específica, per tal de contribuir
a
millorar
l’organització,
la
gestió,
el
desenvolupament i la innovació de l’entitat.
 El percentatge màxim de l’import de subvenció
atorgat en referència al cost total de la




del
del
del
del

L’import de la subvenció té una quantia màxima
de 3.500,00 euros.
Les sol·licituds de consultoria cultura específica
són en règim de concurrència competitiva.

Quins requeriments
consultora?

ha

de

tenir

l’empresa

L’empresa consultora ha de tenir una solvència tècnica
adequada, que valorarà la Comissió de Valoració, i que
consisteix en:
a) Les titulacions acadèmiques i professionals dels
empresaris i del personal de direcció de
l’empresa o entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la consultoria.
b) Una relació dels principals serveis o treballs fets
en els últims dos anys que inclogui import, dates
i beneficiaris públics o privats d’aquests.
c) Una descripció de l’equip tècnic i les unitats
tècniques participants en la consultoria, estiguin
o no integrats directament en l’empresa o entitat,
especialment del personal responsable de
l’execució de la consultoria.
Quines despeses són subvencionables?
Només es consideren subvencionables les despeses de
contractació del consultor o consultora extern per a la
realització de les consultories, que en cap cas poden
incloure despeses per al desenvolupament de programari
o aplicacions informàtiques.
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b) Grau d’impacte de l’entitat en l’àmbit cultural i
lingüístic català (màxim 30 punts).
c) Grau d’impacte i renovació dins l’àmbit
d’actuació (màxim 20 punts).
d) Coherència de la proposta de consultoria
específica amb el pla de treball de l’entitat
sol·licitant i adequació, per part de l’empresa
consultora, de la proposta de treball al calendari,
de les fases del projecte, així com del cost
econòmic de la consultoria en funció de la
magnitud del projecte (màxim 10 punts).

Quina documentació cal presentar per sol·licitar
aquesta subvenció?







Formulari de sol·licitud
Memòria del projecte, on es reflecteixin els motius
pels quals es considera necessària la consultoria
cultura preferent o específica encarregada o que es
vulgui encarregar.
Pla de treball en què s’expliciti amb detall el
pressupost, el calendari de treball i les fases del
projecte.
Declaració responsable de l’import i la procedència
del finançament de la consultoria, exclosa la
subvenció de l’ICEC (fons propis o altres
subvencions o recursos).

Els formularis de sol·licitud de subvencions i d’altres
tràmits associats al procediment de concessió,
justificació, modificació i revocació d’aquestes
subvencions s’han d'efectuar i trametre per mitjans
telemàtics AQUÍ.
Quins són els criteris de valoració?
Per a la consultoria preferent:
a) Grau d’impacte i renovació dins l’àmbit
d’actuació (màxim 40 punts).
b) Grau d’impacte de l’entitat en l’àmbit cultural i/o
lingüístic català (màxim 40 punts).
c) Coherència de la proposta de consultoria
preferent amb el pla de treball de l’entitat
sol·licitant i adequació, per part de l’empresa
consultora, de la proposta de treball al calendari,
de les fases del projecte, així com del cost
econòmic de la consultoria en funció de la
magnitud del projecte (màxim 20 punts).
Per a la consultoria específica:
a) Que la consultoria es refereixi als aspectes
estratègics següents: pla de viabilitat,
planificació estratègica, nous mercats, noves
tecnologies, nous productes i gestió comercial,
màrqueting i comunicació (màxim 40 punts).

Les sol·licituds que obtinguin una puntuació inferior a 31
punts són desestimades.
Quin és el període per presentar sol·licituds?
Del 31 de març al 29 d’abril de 2015, ambdós inclosos.
Com es farà el pagament de la subvenció atorgada?
El pagament de la subvenció es tramita de la manera
següent:
a) En el cas de consultoria cultura diagnosi, l’Institut
Català de les Empreses Culturals tramita el
pagament de la subvenció un cop presentats els
justificants de despesa corresponents.
b) En el cas de consultoria cultura preferent i
específica:
 La tramitació del pagament per import equivalent
al 60% de la quantia de la subvenció s’inicia en
el moment de la seva concessió. Per al
pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la
prestació de garantia.
 La tramitació del pagament per import equivalent
al 40% restant s’inicia amb la presentació dels
justificants de despesa corresponents.
Com farem la justificació?


El termini per a la presentació de la justificació és
fins a l’últim dia hàbil del mes de desembre de l’any
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de concessió de l’ajut, sense que hi hagi possibilitat
d’establir pròrrogues.
La documentació que s’ha de presentar és la
següent:
 Memòria completa de la consultoria realitzada.
 Factura emesa per l’empresa consultora i el
comprovant de pagament de la factura
esmentada.
Si en el termini esmentat no es disposa de la
documentació acreditativa del pagament, aquesta es
pot presentar en el termini addicional de tres mesos
posteriors al darrer pagament de l’ajut.

IMPORTANT





No s’admetran sol·licituds a qualsevol de les
modalitats de consultories que tinguin un objecte
substancialment igual al de les consultories per a les
quals a l’entitat sol·licitant li hagi estat concedit un
ajut de l’ICEC durant els tres anys anteriors al de
concessió de l’ajut objecte d’aquestes sol·licituds, o
quan aquell ajut hagi estat concedit.
El procés de consultoria s’ha de fer durant l’any 2015
i ha de finalitzar com a màxim el 20 de desembre.
Una mateixa entitat pot presentar, per a una mateixa
convocatòria, una sol·licitud de consultoria cultura
diagnosi, així com dues sol·licituds més,
corresponent a qualsevol de les altres dues
modalitats

RECORDEU QUE...
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us ofereix un
servei integral de tramitació i execució del vostre projecte
de consultoria per tal de millorar, potenciar i fer més
eficient la vostra entitat.
El servei inclou:
1- Tramitació de la subvenció.
2- Seguiment del procés de la subvenció.
3- Realització de la consultoria.
4- Justificació de la subvenció.
El cost del servei de tramitació, seguiment i justificació de
la subvenció és de 100 euros + IVA, el qual el podreu
imputar en la justificació de despeses de la subvenció, en
cas de ser atorgada.
La consultoria serà realitzada i facturada per un consultor
expert en la gestió d’entitats socioculturals que col·labora
amb la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu
electrònic a: ateneus@ateneus.cat

