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SUBVENCIONS
PER
A
RESTAURACIÓ
I
D’EQUIPAMENTS CULTURALS

OBRES
DE
CONSERVACIÓ

El Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya ha publicat la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a obres de
restauració i conservació d’equipaments culturals
durant els anys 2016 i 2017 (DOGC, núm. 7208 19.9.2016)
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.
Quins són els requisits bàsics per poder
sol·licitar la subvenció?
 Podran rebre subvencions les 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.
 Adequar l’equipament cultural a
les normes de seguretat i d'accessibilitat
vigents.
 Aïllament acústic de sales d’assaig o de
formació de què disposi l’equipament.
 Millora de l'eficiència energètica en els
edificis.


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 5.000 euros. El total del
pressupost de l'activitat no pot ser inferior a
7.142 euros.



La subvenció mínima per inversió s'estableix en
5.000 euros, tot i que queden excloses
d’aquesta limitació les sol·licituds per aconseguir
finançament per a la redacció dels projectes
d’inversió inclosos en aquesta línia.



Els immobles no han d'estar protegits en qualitat
de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o
béns culturals d'interès local (BCIL).

Quin és el període per presentar les sol·licituds?
Del 20 de setembre al 3 d'octubre del 2016 (ambdós
inclosos)
Com podem presentar la sol·licitud?
Podeu descarregar i enviar a tramitar el formulari de
sol·licitud AQUÍ
Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?
 Projecte d’activitat o actuació
 Pressupost complet i detallat del projecte.
 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 l'any de concessió
de la subvenció i durant l'any anterior, 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.
 Les tarifes d'ús dels espais per part de tercers,
en el cas que s'hagin establert.
Com es farà el pagament de la subvenció?
 Es pagarà una bestreta del 33% de l’import total
concedit a partir de la concessió de la
subvenció.
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El segon any del bienni 2016-2017 es pagarà
una altra bestreta corresponent al 33% de
l’import total concedit.
El 34% restant del total de l'import concedit es
pagarà 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 i tercer pagament no
s'efectuaran fins al segon any.

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.

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.

