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SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE
CONSULTORIES PER A ENTITATS CULTURALS 2019
L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha obert una convocatòria per presentar sol·licituds de
subvencions per a la realització de consultories per a les
entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a
Catalunya, l'activitat de les quals tingui com a objectiu la
millora, la defensa, la potenciació i la professionalització
del sector cultural dels àmbits de les arts escèniques, les
arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura
digital. (bases i text refós)
Quines modalitats inclou aquesta convocatòria?
1. Consultoria cultura preferent
La consultoria cultura preferent té tres
submodalitats segons l'objecte:
- La internacionalització, tant de les estructures
organitzatives com dels productes o dels serveis
que s'ofereixen.
- La digitalització, tant de les estructures
organitzatives com dels productes o dels serveis
que s'ofereixen.
- L'elaboració d'un pla estratègic o la redefinició
del model de negoci.
2. Consultoria cultura específica
La consultoria cultura específica té per objecte
entrar en detall en línies d'actuació que contribueixin
a
millorar
l'organització,
la
gestió,
el
desenvolupament, la innovació i la competitivitat de
les entitats culturals.
Aquestes modalitats de consultoria s'han de dur a terme
mitjançant la contractació de serveis professionals
externs de consultoria i ha d'incloure una definició de
l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els
objectius establerts, així com una planificació de les
accions en el temps
Quins són els requisits i condicions?
1. Les consultories han de ser elaborades per una
empresa o un professional de consultoria extern a
l’entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica,
consistent en haver dut a terme, almenys, dues
consultories a favor d'entitats terceres durant els dos
anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

2. S'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de
finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix
any.
3. En el cas de la consultoria cultura preferent, la
consultoria proposada també ha de complir amb el
requisit d'estar pressupostada o facturada per un
import d'entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense
impostos.
4. Per fer la consultoria cultural preferent, el
percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat
en referència al pressupost total de la consultoria el
determina la forquilla de puntuació següent:
De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
5. Per fer la consultoria cultural específica, el
percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat
en referència al pressupost total de la consultoria el
determina la forquilla de puntuació següent:
De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
De 41 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost
total o de la factura de la consultoria.
6. Una mateixa entitat pot presentar, per a una mateixa
convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de
qualsevol de les modalitats
7. El termini per a la presentació de la justificació és el
30 de novembre de 2019.
8. Només es consideren subvencionables les despeses
de contractació de l'empresa o professional de
consultoria externa per a la realització de les
consultories, que en cap cas poden incloure les
despeses d'implementació de les accions
recomanades per la consultoria ni les despeses per
al desenvolupament de programari o d'aplicacions.
9. No s'admeten sol·licituds en qualsevol de les
modalitats anteriors que tinguin un objecte
substancialment igual que el de les consultories per
a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat
concedit un ajut de l'Institut Català de les Empreses
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Culturals durant els tres anys anteriors al de
concessió de l'ajut objecte d'aquestes sol·licituds.
Quins són els criteris de valoració?
Per a la consultoria cultura preferent:
a) Grau d'impacte dins l'entitat i dins del sector o de
l'àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant (màxim 40
punts).
b) Grau d'impacte de l'entitat en l'àmbit cultural i/o
lingüístic català (màxim 40 punts).
c) Coherència entre la proposta de consultoria cultura
preferent plantejada i el pla de treball, el calendari,
les fases del projecte i el cost econòmic de la
consultoria, depenent de la magnitud del projecte
(màxim 20 punts).
Per a la consultoria cultura específica:
a) Que la consultoria es refereixi als aspectes
estratègics següents: pla de viabilitat, planificació
estratègica, nous mercats, transformació digital, nous
productes i gestió comercial, màrqueting i
comunicació, anàlisi i estratègies de públics, i plans
de sostenibilitat ambiental (màxim 30 punts).
b) Grau d'impacte de l'empresa o de l'entitat en l'àmbit
cultural i lingüístic català (màxim 30 punts).
c) Grau d'impacte dins l'empresa o l'entitat i dins del
sector o de l'àmbit d'actuació de l'empresa o de
l'entitat sol·licitant (màxim 30 punts).
d) Coherència entre la proposta de consultoria cultura
específica plantejada i el pla de treball, el calendari,
les fases del projecte i el cost econòmic de la
consultoria, depenent de la magnitud del projecte
(màxim 10 punts).
Com podem presentar les nostres sol·licituds?
a) Trobareu el formulari de sol·licitud AQUÍ.
b) Al formulari de la sol·licitud cal annexar:
 Document justificatiu on consti una exposició
dels motius pels quals es considera necessària
la consultoria cultura preferent o consultoria
cultura específica objecte de la sol·licitud,
d'acord amb el model que estableix l'Institut
Català de les Empreses Culturals, que està
disponible a pestanya de documentació.



Pla de treball de l'empresa de consultoria
externa contractada en què s'expliciti amb detall
la metodologia, el calendari de treball (amb
indicació de les fases del projecte i del nombre
d'hores dedicades a cada fase) i el pressupost
desglossat (amb detall del preu/hora).

Les persones proposades com a beneficiàries de les
subvencions en la proposta de resolució provisional han
de presentar certificats acreditatius que l'empresa de
consultoria externa contractada per la persona sol·licitant
ha elaborat, almenys, dos informes de consultoria a favor
d'empreses o entitats terceres durant l'any anterior al de
presentació de la sol·licitud. Aquests certificats han de
ser emesos per les entitats a favor de les quals l'empresa
consultora ha elaborat aquests informes anteriors.
Com es faran els pagaments?
El pagament de la subvenció es tramita de la manera
següent:
a) La tramitació del pagament per un 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.
b) La tramitació del pagament per un import equivalent
al 40% restant s'inicia amb la presentació de la
documentació justificativa requerida.
Com es justificarà la subvenció rebuda?
Les entitats beneficiàries han de presentar la
documentació justificativa abans del 30 de novembre de
2019, sense que hi hagi possibilitat d'establir pròrrogues.
La documentació que s'ha de presentar per a les
consultories cultura preferents i específiques és la
següent:
a) Informe complet de la consultoria realitzada.
b) Factura emesa per l'empresa (persona física o
jurídica) que ha prestat el servei de consultoria, 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.
c) Una relació detallada dels altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seva
procedència.
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RECORDEU QUE...
El termini per sol·licitar la subvenció és del 5 de
febrer al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix el
servei de consultoria cultural per tal de millorar,
potenciar i fer més eficient la vostra entitat. El servei
inclou:
1. Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2. Seguiment del procés de la subvenció
3. Realització de la consultoria
4. Justificació de la subvenció

La consultoria serà dissenyada i portada a terme per un
tècnic expert en consultoria d’entitats socioculturals, sent
valorada de forma individualitzada.
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu
electrònic a: ateneus@ateneus.cat

