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Divendres, 7 de setembre de 2018 

SUBVENCIONS PER A OBRES DE 
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 
D’EQUIPAMENTS CULTURALS 
 
Ha estat publicada la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a obres de 
restauració i conservació d’equipaments culturals 
durant els anys 2018 i 2019 (DOGC, núm. 7700 - 
5.9.2018) 
 
Quin és l’objecte d’aquesta subvenció? 
Aquesta línia de subvencions està destinada a 
contribuir econòmicament l’adequació 
d’equipaments culturals (teatres, auditoris, sales 
polivalents, ateneus, casals de cultura i altres 
equipaments culturals) propietat de fundacions i 
associacions amb domicili social a Catalunya. 
 
Únicament se subvencionaran les actuacions 
següents: 

 Redacció dels projectes relacionats amb les 
inversions que preveu aquesta línia de 
subvencions. 

 Obres de conservació o restauració de caràcter 
urgent destinades a resoldre deficiències que 
comprometin l'estructura de l'equipament o que 
impedeixin de fer les activitats culturals. 

 Obres per adequar l'equipament cultural a les 
normes de seguretat i d'accessibilitat vigents. 

 Obres d'aïllament acústic de sales d'assaig o de 
formació de què disposi l'equipament. 

 Inversions que afavoreixin la millora de 
l'eficiència energètica en els edificis en alguna 
de les modalitats següents:  

 Millora de l'eficiència energètica de 
l'envoltant tèrmica.  

 Millora de l'eficiència energètica de les 
instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació. 

 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions: 

 La construcció de nous equipaments.  

 La realització d'obres o inversions en espais 
d'equipaments on es portin a terme activitats de 
caràcter no cultural (pràctica esportiva, activitats 
de bar i restauració, etc).  

 
Quins són els requisits i condicions per 
sol·licitar la subvenció? 

 Per poder optar a les subvencions, els immobles 
no han d'estar protegits en qualitat de béns 
culturals d'interès nacional (BCIN) o béns 
culturals d'interès local (BCIL) i les inversions 
previstes s'han de fer durant el bienni 2018-
2019, i han d'haver finalitzat abans del 31 de 
desembre de 2019. 

 Cada sol·licitant només pot presentar un únic 
projecte d'inversió i per a un únic equipament. 

 No seran subvencionables les despeses 
corresponents a llicències i taxes. 

 
Quina serà la quantia de les subvencions? 
Les subvencions no podran superar en cap cas el 
70% del cost total de la inversió objecte de l’ajut. 
Així, excepte en cas de demanar subvenció per a la 
redacció de projectes relacionats amb les inversions, 
l’import mínim que es pot sol·licitar és d’un mínim de 
5.000 euros i d’un màxim de 200.000 euros. El total 
del pressupost de l'activitat no podrà ser inferior a 
7.142 euros.  
 
Quins seran els criteris de valoració dels 
projectes? 
Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els criteris 
següents: 
 
a) Que l'equipament cultural estigui ubicat en un 

dels municipis de la darrera residència habitual 
de les persones causants de les herències 
intestades que s'especifiquen en l’annex de la 
convocatòria o, si no n'hi ha, en una de les 
seves comarques (fins a 3 punts) i segons el 
detall següent: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1693121&type=01
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 L'equipament cultural està ubicat en un dels 
municipis que es detallen a l'annex del 
document de convocatòria: 3 punts. 

 L'equipament cultural està ubicat en una de 
les comarques que es detallen a l'annex del 
document de convocatòria: 2 punts. 

Les puntuacions per població i comarca no són 
acumulatives. 

 
b) Tipologia de les finalitats que pretén afrontar la 

inversió, amb una especial atenció a les 
següents (fins a 4 punts): 

 Retornar l'ús a una part de l'equipament 
cultural o a la totalitat d'aquest. 

 Adaptar l'equipament a les normes de 
seguretat o accessibilitat vigents. 

 Resoldre l'existència de patologies de 
gravetat i urgència que aconsellin prioritzar 
la intervenció. 

Es valorarà d'acord amb els subcriteris 
següents: 

 Si el projecte inclou les tres tipologies: 4 
punts. 

 Si el projecte només inclou dues de les 
tipologies: 3 punts. 

 Si el projecte només inclou una de les 
tipologies: 2 punts. 

 Si el projecte només inclou millores 
d'aïllament acústic o d'eficiència energètica: 
1 punt. 
 

c) La rellevància de l'equipament cultural dins del 
seu municipi i la seva funció dinamitzadora dins 
del seu territori de referència (fins a 1'5 punts). 
Es valorarà d'acord amb els subcriteris 

següents: 

 Al municipi no hi ha cap altre equipament 
cultural (privat o públic) d'aquestes 
característiques (1'5 punts). 

 És l'únic equipament cultural privat 
d'aquestes característiques al municipi (1 
punt). 

 No és l'únic equipament cultural privat 
d'aquestes característiques al municipi, però 
manté una activitat cultural destacada i de 
referència (0'5 punts). 
 

d) Que l'equipament estigui obert a altres entitats o 
col·lectius per al desenvolupament d'activitats 
culturals (fins a 0'5 punts). 
Es valorarà d'acord amb els subcriteris 

següents: 

 A l'equipament es desenvolupen 
habitualment activitats culturals 
organitzades per altres entitats o col·lectius 
diferents del sol·licitant (0'5 punts). 

 A l'equipament es desenvolupen, 
puntualment o esporàdicament, activitats 
culturals organitzades per altres entitats o 
col·lectius diferents del sol·licitant (0'25 
punts). 
 

e) Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt): 

 Projectes amb finançament, al marge de 
l'ajut sol·licitat a l'OSIC, superior a un 70% 
del seu cost (1 punt). 

 Projectes amb finançament, al marge de 
l'ajut sol·licitat a l'OSIC, superior a un 60% i 
fins al 70% del seu cost (0,75 punts). 

 Projectes amb finançament, al marge de 
l'ajut sol·licitat a l'OSIC, superior a un 50% i 
fins al 60% del seu cost (0,50 punts). 

 Projectes amb finançament, al marge de 
l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 30% i el 
50% del seu cost (0,25 punts). 

 
Quin és termini per presentar les sol·licituds? 
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 26 
de setembre de 2018, inclòs. 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
Podeu descarregar i enviar a tramitar el formulari de 
sol·licitud AQUÍ 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=824770&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=824770&language=ca_ES&newLang=ca_ES
https://goo.gl/7ezB1x
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Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud? 

 Projecte d’actuació (model de l’OSIC) 

 Pressupost complet i detallat del projecte (model 
de l’OSIC) 

 Calendari d'execució de l'obra.  

 Declaració que el sol·licitant és el propietari de 
l'immoble en el qual es faran les inversions. 

 Memòria detallada de les activitats culturals 
dutes a terme a l'equipament objecte de la 
sol·licitud. Aquesta memòria inclourà la relació 
de les activitats fetes durant el 2017 i 2018, o 
durant l'últim any en actiu, una breu ressenya 
d'aquestes, així com la data i l'entitat 
responsable de la seva realització o 
organització. 

 Declaració responsable, que consta en el 
formulari de sol·licitud, segons la qual es 
disposa de l'acta de la junta de la comunitat de 
propietaris en què s'autoritzen les obres, si 
escau. 

 Declaració responsable, que consta en el 
formulari de sol·licitud, que, en el cas que rebi la 
subvenció, el beneficiari es compromet a 
mantenir l'immoble com a equipament cultural 
durant un període mínim de 5 anys a partir de la 
recepció de les obres. 

 
Com es farà el pagament de la subvenció? 

 Es pagarà una bestreta del 80% de l’import total 
concedit a partir de la concessió de la 
subvenció. 

 A partir del 2019 es paga el 20% restant del total 
de l'import concedit, un cop s'ha presentat el 
compte justificatiu que acredita la realització de 
l'obra i el compliment de la finalitat que n'ha 
motivat la concessió. 

 En el cas que durant el 2018 es finalitzi i es 
justifiqui la totalitat de l'obra, igualment el segon 
pagament no s'efectuarà fins al 2019. 

 
 
 

Com s’haurà de justificar? 
Les entitats beneficiàries han de presentar, en el 
termini de 4 mesos a partir de l'endemà de la data 
de publicació de la concessió de la subvenció, la 
documentació següent: 

 Projecte de l'actuació, visat pel col·legi 
professional que correspongui, segons la 
naturalesa del projecte si escau. 

 Llicència d'obres o comunicat, segons la 
tipologia d'inversió a realitzar, o sol·licitud 
registrada de llicència, si escau. 

 
Un cop finalitzada l'actuació objecte de la subvenció, 
les entitats beneficiàries han de presentar el compte 
justificatiu simplificat) o amb aportació d'informe 
d'auditor, en funció de l'import de la subvenció. 
 
El compte justificatiu s'ha de presentar abans del 31 
de gener del 2020. 
 
El compte justificatiu haurà d'incloure també la 
documentació següent: 

 Certificat acreditatiu de la realització i finalització 
de l'obra emès per la persona tècnica directora 
de l'obra, si escau. 

 Fotografies de l'obra realitzada. 

 Llicència d'obres, en el cas que s'hagi presentat 
prèviament només la sol·licitud registrada. 

 Documentació acreditativa de la difusió de la 
participació de la Junta d'Herències de la 
Generalitat de Catalunya en el finançament de 
l'obra realitzada. 

 
Recordeu... 

 Podeu consultar les bases específiques 
corresponents a aquesta convocatòria AQUÍ 

 

 Des del Servei de Subvencions de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya us oferim un assessorament personalitzat i 
una tramitació integral de totes les vostres sol·licituds de 
subvencions i ajuts. Per accedir al servei, podeu enviar un 
correu electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 
688 130. 

http://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/20811_INVERSIONS_EQUIPAMENTS/614-V01-18_projecte_inversio_obres_rest.doc
http://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CULTURA_POPULAR/09950_activitats/614_V02_16_pressupost_equipaments.xls
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1690462&type=01

