Dimecres, de juliol de 2019

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS BCIL - BCIN
Generalitat de Catalunya

SUBVENCIONS
PER
RESTAURACIÓ
CONSERVACIÓ D’IMMOBLES 2019 – 2021

I

El Departament de Cultura ha obert la convocatòria
de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural per
al trienni 2019-2021
(DOGC Núm. 7922 - 22.7.2019)
Quins són els requisits?
 Els immobles han d'estar situats a Catalunya i
han d'haver estat protegits com a béns culturals
d'interès nacional (BCIN) o béns culturals
d'interès local (BCIL).
 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 trienni 2019-2021 de la convocatòria, i,
en tot cas, han d'acabar abans del 30 de
novembre del tercer any.
 Cada sol·licitant només pot presentar una
sol·licitud pel mateix immoble.
 La quantia de la subvenció és d'un mínim de
15.000,00 euros i un màxim de 200.000,00
euros i en cap cas no pot ser superior al 70% del
cost total de les obres.
 No seran admeses les sol·licituds de subvenció
d’import inferior a 15.000,00 euros o que
continguin un pressupost del projecte inferior a
21.427,50 euros. Així mateix es denegaran les
sol·licituds de subvenció per a projectes que, un
cop valorats, només puguin obtenir una
subvenció inferior a 15.000,00 euros.
Quins són els criteris de valoració?
 Nivell de protecció de l'immoble objecte de la
intervenció, d'acord amb la normativa del
patrimoni cultural (fins a 2 punts): BCIN 2 punts,
BCIL 1 punt
 Intervencions per existència de patologies de
gravetat i urgència a nivell estructural





encaminades a la consolidació integral o parcial
de l'immoble (fins a 2,5 punts).
Idoneïtat de la intervenció: qualitat i valor
arquitectònic, adaptació al seu entorn físic i al
cost de l'actuació (fins a 2 punts).
Intervencions que impliquin la posada en ús de
l'immoble, una part d'aquest o que garanteixin la
continuïtat o la millora de l'ús (fins a 2 punts).
Intervencions que promoguin la dinamització
dins el territori en termes d'activitat econòmica,
cultural i social (fins a 1,5 punts).

Quin és el període de presentació
sol·licituds?
Del 23 de juliol al 10 de setembre de 2019.

de

Quina documentació cal presentar?
 Pressupost-liquidació, segons model de l’OSIC
(els imports totals de la despesa subvencionable
d'aquest model han de coincidir amb els imports
del pressupost desglossat per partides del
projecte tècnic i amb els imports informats en el
formulari de sol·licitud)
 Projecte de d’actuació, segons model de l’OSIC.
 Calendari d'execució de l'obra.
 Pla de manteniment de l'immoble que detalli les
actuacions que s'han de fer periòdicament
perquè l'immoble es conservi en bones
condicions per al seu ús.
 Un projecte tècnic signat per un/a tècnic/a
competent, que ha de contenir com a mínim la
documentació següent:
1. Memòria justificativa de la intervenció.
2. Plànol d'emplaçament en què quedi
constància de la ubicació de l'immoble.
3. Planimetria de l'estat actual del bé.
4. Plànols de la proposta a escala i detall
suficient per permetre conèixer
l'actuació proposada.
5. Pressupost desglossat per partides.
6. Fotografies de l'estat actual del bé.
Atès que aquest projecte tècnic pot sobrepassar
el pes màxim permès pel formulari de sol·licitud,
l’OSIC enviarà a les persones sol·licitants un
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correu electrònic amb un enllaç a una carpeta on
es podrà carregar el document al núvol.
S’enviarà aquest correu un cop presentada la
sol·licitud i es podrà pujar el projecte tècnic fins
a 3 dies després de la finalització del període de
presentació de sol·licituds.



El formulari de sol·licitud s'han de presentar per
mitjans telemàtics i el trobareu AQUÍ
Els models de pressupost-liquidació i el de
projecte d’actuació els trobareu AQUÍ

Què haurem de fer en cas de concessió de
subvenció?
En aquest cas, s’haurà de presentar la
documentació següent:
a. El document d'acceptació de la subvenció.
b. La documentació acreditativa del títol de què
es disposa sobre l'immoble (propietat,
arrendament, usdefruit o un altre títol). Si el
títol no és el de propietat, cal aportar també
l'autorització de la persona propietària per
fer-hi 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.
c. Si es tracta d'una comunitat de propietaris,
la declaració responsable conforme es
disposa de l'acta de la junta de propietaris
en què s'aproven les obres.
d. Si es tracta d'altres comunitats de béns o
d'unitats econòmiques o de patrimonis
separats, una còpia de la documentació
acreditativa conforme es tracta d'una
comunitat de béns o d'una unitat econòmica
o de patrimoni separat.
La reformulació del projecte no pot comportar la
realització parcial o per fases de la intervenció
proposada en la sol·licitud.

Com es farà el pagament de la subvenció?
a. Es paga una bestreta del 34% de l'import total
concedit a partir de la concessió de la
subvenció. Per al pagament d'aquesta bestreta
no s'exigeix la prestació de garantia.
b. El segon any del trienni objecte de la
convocatòria es paga una altra bestreta
corresponent al 40% de l'import total concedit.
Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix
la prestació de garantia.
c. A partir del tercer any del trienni objecte de la
convocatòria es paga el 26% restant del total de
l'import concedit un cop s'hagi presentat la
documentació justificativa de l'acabament de
l'obra.
En cas que durant el primer o segon any del trienni
es finalitzi i es justifiqui la totalitat de l'obra,
igualment el segon i tercer pagament no s'efectuaran
fins a l'anualitat corresponent.
Com es farà la justificació?
Les entitats beneficiàries hauran 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:
a. El projecte d'execució de l'obra, si no s'ha
entregat juntament amb el projecte bàsic en la
presentació de la sol·licitud, si escau.
b. La llicència d'obres o la sol·licitud registrada
conforme s'ha demanat.
Un cop finalitzada l'actuació, s’haurà de presentar el
compte justificatiu simplificat o amb aportació
d'informe d'auditor, depenent de l'import de la
subvenció. El compte justificatiu s'ha de presentar
abans del 31 de gener següent al tercer any del
trienni objecte de la convocatòria.
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El compte justificatiu ha d'incloure la documentació
següent:





Certificat acreditatiu de la realització i finalització
de l'obra emès per la persona tècnica directora
de l'obra.
Fotografies de l'obra realitzada.
Llicència d'obres, en cas que prèviament només
s'hagi presentat la sol·licitud registrada.
Les persones beneficiàries han d'incloure el
logotip del Departament de Cultura i l'expressió
«amb el suport del Departament de Cultura» i
s'ha d'utilitzar el logotip corporatiu del programa
d'identificació visual (PIV) en els elements
informatius i de difusió de les obres objecte de la
subvenció.

Recordeu que...
Aquest és un resum de les bases generals i les
bases específiques d’aquesta convocatòria.
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un
servei integral de tramitació de la vostra sol·licitud de
subvenció que inclou la tramitació de la subvenció,
el seguiment del procés i la justificació de la
subvenció. Si hi esteu interessades, truqueu al
932688130 o envieu un correu electrònic
a: ateneus@ateneus.cat

