
    

    

CONVOCATÒRIA CONSULTORIES CULTURALS 
Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura - ICEC 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 29 de març de 2017 

L’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha obert el període per 
presentar sol·licituds a la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a la realització de 
consultories per a entitats culturals dels àmbits 
de les arts escèniques, les arts visuals, 
l'editorial, el musical, l'audiovisual, la cultura 
digital i l'arquitectura, les quals han de ser 
realitzades mitjançant els serveis professionals 
externs a l’entitat. 
(bases - DOGC núm. 7330 del 16.03.17 i 
convocatòria – DOGC núm. 7339 del 29.03.17) 
 
Quines modalitats inclou aquesta convocatòria?  
 
1. Consultoria cultura diagnosi 
És una anàlisi de les diferents àrees de l'entitat, amb 
l'objectiu de detectar els factors estratègics de 
millora mitjançant la identificació de la situació i les 
potencialitats estratègiques per al seu 
desenvolupament, l’orientació a col·laboracions i 
aliances i la gestió òptima per al creixement. La 
consultoria inclourà recomanacions concretes i una 
planificació d'accions estratègiques a portar a terme. 
 
Requisits i condicions  

 Pel que fa a l'empresa consultora, ha de 
tenir una solvència tècnica adequada, que 
serà valorada per la Comissió de Valoració 
de l’ICEC. 

 S'ha de realitzar durant el 2017 i ha de 
finalitzar com a màxim el 30 de novembre 
del mateix any. 

 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 serà del 80% del 
pressupost de la consultoria 

 L'Institut Català de les Empreses Culturals 
tramita la totalitat del pagament de la 
subvenció un cop presentats els justificants 
corresponents. 

 El termini per a la presentació de la 
justificació és fins el 30 de novembre de 
2017.  

 
2. Consultoria cultura preferent 
La consultoria cultura preferent té com a objectiu 
principal l'elaboració d'un pla estratègic de l’entitat 
per definir l'estratègia i les accions necessàries per 
assolir els objectius establerts, així com una 
planificació de les accions en el temps. 

 
Requisits i condicions  

 Pel que fa a l'empresa consultora, ha de 
tenir una solvència tècnica adequada, que 
serà valorada per la Comissió de Valoració 
de l’ICEC. 

 S'ha de realitzar durant el 2017 i ha de 
finalitzar com a màxim el 30 de novembre 
del mateix any. 

 Ha d'estar pressupostada o facturada per un 
import d'entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, 
sense impostos. 

 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 factura de la 
consultoria.  

 De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria.  

 De 41 punts a 60 punts: fins al 50% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria.  

 De 31 punts a 40 punts: fins al 40% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria. 

 La tramitació del pagament per import 
equivalent al 60% de la quantia de la 
subvenció s'inicia en el moment de la seva 
concessió. La tramitació del pagament per 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7330/1597239.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7339/1600523.pdf
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import equivalent al 40% restant s'inicia amb 
la presentació dels justificants 
corresponents. 

 El termini per a la presentació de la 
justificació és el 30 de novembre de 2017. 

 
3. 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.  

 
Requisits i condicions  

 Pel que fa a l'empresa consultora, ha de 
tenir una solvència tècnica adequada, que 
serà valorada per la Comissió de Valoració 
de l’ICEC. 

 S'ha de realitzar durant el 2017 i ha de 
finalitzar com a màxim el 30 de novembre 
del mateix any. 

 L'import de la subvenció té una quantia 
màxima de 3.500,00 euros.  

 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 factura de la 
consultoria.  

 De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria.  

 De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria.  

 De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del 
pressupost total o factura de la 
consultoria. 

 La tramitació del pagament per import 
equivalent al 60% de la quantia de la 
subvenció s'inicia en el moment de la seva 
concessió. La tramitació del pagament per 

import equivalent al 40% restant s'inicia amb 
la presentació dels justificants 
corresponents. 

 El termini per a la presentació de la 
justificació és el 30 de novembre de 2017. 

 
Quins són els criteris de valoració de les 
sol·licituds per a subvencions preferents i 
específiques? 

a) Que la consultoria es refereixi als aspectes 
estratègics següents: pla de viabilitat, 
planificació estratègica, nous mercats, 
noves tecnologies, nous productes i 
comunicació (màxim 40 punts). 

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 
amb el pla de treball de l'entitat sol·licitant 
(màxim 10 punts). 

 
Com podem presentar les nostres sol·licituds? 

a) Trobareu tota la documentació AQUÍ. 
b) A més de la sol·licitud, s’ha de presentar la 

documentació següent per a la consultoria 
cultura preferent i la consultoria cultura 
específica: 

 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 de l'empresa 
consultora en què s'expliciti amb 
detall el pressupost o factura, el 
calendari de treball i les fases del 
projecte. 

 
 
 
 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-empreses-o-entitats-culturals
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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...  

 El període de presentació de sol·licituds 
finalitza el 27 d’abril de 2017. 

 Només es consideren subvencionables les 
despeses de contractació del consultor o 
consultora externa que realitzarà la 
consultoria. 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya 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 sol·licitud de 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 i la consultoria serà valorada, realitzada i 
facturada per un consultor expert en 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 

 
 


