
    

    

SUBVENCIÓ PER A OBRES ALS ATENEUS 
BCIL – BCIN Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 9 de setembre de 2016 

SUBVENCIÓ PER A OBRES A ATENEUS QUE 
ESTIGUIN DECLARATS BCIL O BCIN 
 
El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural ha obert una 
convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de 
restauració i conservació d'immobles de notable 
valor cultural durant els anys 2016 i 2017, i amb una 
dotació econòmica total de 3.750.000,00 euros 
(DOGC núm. 7201 - 8.9.2016) 
 
Objecte de la subvenció 
Són subvencions per 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). 
 
Requisits  

 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 2016-2017 de la convocatòria, i, 
en tot cas, han d'acabar abans del 30 de 
novembre del 2017. 

 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 2016-2017. 

 Cada sol·licitant només pot presentar una 
sol·licitud pel mateix immoble. 

 S’accepten les contribucions en espècie com a 
part del cost del projecte. 

 La quantia de la subvenció és d'un mínim de 
8.000,00 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.  

 S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció 
d’import inferior a 8.000,00 euros o que 

continguin un pressupost del projecte inferior a 
11.428,00 euros. 

 Així mateix s’han de denegar les sol·licituds de 
subvenció per a projectes que, un cop valorats, 
només puguin obtenir una subvenció inferior a 
8.000,00 euros. 

 
Criteris de valoració  

 Intervencions dutes a terme en béns culturals 
d'interès nacional (BCIN) (2 punts). 

 Intervencions que impliquin la posada en ús de 
l’immoble o una part d’aquest (fins a 1,5 punts). 

 Intervencions que impliquin la rehabilitació 
integral de l’immoble o d’una part unitària 
completa com a subsistema d’aquest (fins a 1,5 
punts). 

 Existència d’un pla de viabilitat en la posada en 
ús de l’immoble o bé en la seva continuïtat (fins 
a 1,5 punts). 

 Existència de patologies de gravetat i urgència 
que aconsellin prioritzar la intervenció (fins a 2 
punts). 

 Dinamització i funcionalitat dins el territori (fins a 
1,5 punts). 

  
Presentació de la sol·licitud 

 El període per presentar les sol·licituds és del 8 
al 26 de setembre de 2016. 

 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans 
telemàtics AQUÍ 

 
A més, caldrà que hi adjunteu la següent 
documentació:  

 Projecte d’activitat o actuació 

 Pressupost complet i detallat del projecte 

 Calendari d'execució de l'obra. 

 Pla de manteniment de l'edifici. 
Els models de formularis corresponents els trobareu 
AQUÍ (a l’apartat Documentació Relacionada). 
 
 
 

http://goo.gl/FeqIFQ
http://goo.gl/QWcNaN
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Recordeu que... 
El pagament de la subvenció es tramita de la 
manera següent: 

 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. 

 
La justificació de la subvenció es tramita de la 
manera següent: 
Les persones beneficiàries han de presentar, en el 
termini de 3 mesos a partir de l'endemà de la data 
de publicació de la concessió de la subvenció, la 
documentació següent: 

 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. 

 Llicència d'obres o sol·licitud registrada d'haver-
la demanat. 

Un cop finalitzada l’actuació i, com a molt tard, fins al 
31 de desembre del segon any del bienni:  
S’haurà de presentar el compte justificatiu (compte 
justificatiu simplificat o compte justificatiu amb 
informe d’auditor), en funció de l’import de la 
subvenció. 
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 el cas d’haver presentat 
prèviament només la sol·licitud registrada. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 
SERVEI DE SUBVENCIONS 

 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de la vostra sol·licitud de subvenció 
que inclou: 

 Tramitació de la subvenció. 

 Seguiment del procés de la subvenció. 

 Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessades, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 
130. 

 

 

 


