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Subvencions per al cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en
l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni
cultural
arquitectònic,
arqueològic
i
paleontològic.
El Departament de Cultura ha publicat les bases
reguladores de les línies de subvenció per al
cofinançament del Programa operatiu del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de
Catalunya 2014-2020.
(DOGC núm. 7958 – 12.9.2019)
Quin
és
l’objecte i
les
actuacions
subvencionables?
Aquesta línia de subvencions té com a objecte
fomentar l'execució d'operacions en l'àmbit de la
gestió i conservació del patrimoni cultural
arquitectònic, arqueològic i paleontològic que es
puguin incloure en els eixos prioritaris 2, 4 o 6 que
marca el Programa operatiu FEDER:
 Millorar l'ús, la qualitat i l'accés a les TIC (eix
2).
 Afavorir el pas a una economia baixa en
carboni en tots els sectors (eix 4).
 Conservar i protegir el medi ambient i
promoure l'eficiència dels recursos (eix 6).
Les actuacions que es portaran a terme podran ser,
dins de cada eix prioritari del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, les següents:
a) Eix prioritari 2:
1. Projectes d'utilització i millora de les TIC, les
aplicacions mòbils i multiplataforma, i
tecnologies de realitat augmentada, per
adaptar-se a les necessitats dels públics i
participants culturals i augmentar-ne
l'eficiència i la qualitat.
2. Aplicació de les TIC per conèixer les
preferències i característiques dels públics
amb l'objectiu de millorar l'oferta de serveis:
implantació d'eines per a l'explotació de
dades.

3. Desenvolupament de serveis de ticketing
amb l'objectiu de millorar els serveis
d'atenció al client.
4. Projectes que fomentin la interacció
ciutadana i la inclusió social amb els espais i
equipaments del patrimoni arquitectònic,
arqueològic i paleontològic a través de les
TIC, amb l'objectiu de maximitzar el benefici
social de la cultura i estimular l'ús de les TIC
i la participació cultural de la ciutadania.
5. Desenvolupament
de
serveis
personalitzables, proactius, fàcils d'usar i
que incideixin en la millora de la qualitat i la
seguretat.
b) Eix prioritari 4:
Inversions en eficiència energètica als
edificis.
c) Eix prioritari 6:
1. Actuacions de restauració de monuments i
de rehabilitació de conjunts històrics.
2. Accions enfocades a la millora del
coneixement i la conservació del patrimoni
cultural arquitectònic, arqueològic i
paleontològic.
3. Creació i rehabilitació d'infraestructures i
equipaments que permetin la valorització del
patrimoni cultural.
4. Implementació i animació de xarxes de
revaloració, de suport a la gestió i al
desenvolupament del patrimoni cultural.
Quines són les condicions que han de complir
els equipaments de les entitats sol·licitants?
L’equipament de l’entitat sol·licitant ha d’estar
declarat bé cultural d'interès nacional (BCIN) o bé
cultural d'interès local (BCIL).
Com hem de presentar les sol·licituds?
Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar a
través de l'aplicatiu SIFECAT 1420 entre el 26 de
setembre al 9 de desembre de 2019. Properament
es podrà descarregar en aquesta mateixa
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pàgina una guia que explicarà amb detall com
sol·licitar un ajut FEDER i tot allò que cal tenir en
compte per ser-ne beneficiari.
Quina documentació que cal presentar amb la
sol·licitud?
En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar:
a) Memòria tècnica de l'operació, segons les
pautes del model, que s'ha de presentar en
model normalitzat, accessible a la plataforma
SIFECAT 1420, que ha de tenir un màxim de 50
pàgines i que ha d'incloure, com a mínim:
 Títol de l'operació.
 Descripció de l'operació, amb el seu objecte
principal, reptes abordats, resultats esperats
i activitats que es desenvoluparan en la
seva execució.
 Finalitat i contribució de l'operació. Explicar
en quina mesura l'operació contribueix a
l'assoliment dels eixos prioritaris definits en
el PO FEDER Catalunya 2014-2020 i a les
estratègies sectorials i de creixement de
Catalunya (específicament, l'Estratègia de
recerca i innovació per a l'especialització
intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT). Cal
indicar per a cada operació l'eix prioritari
(Objectiu Temàtic), l'objectiu específic i la
prioritat d'inversió en què s'inscriu.
 Informació complementària de l'operació. Si
escau, es pot fer referència als antecedents,
l'estudi informatiu o avantprojecte, el
projecte bàsic, o bé el projecte constructiu i
plànols de planta de la proposta. També es
pot vincular l'operació amb els eventuals
plans estratègics, plans d'actuació, plans
d'inversions i/o altres instruments de
planificació i programació interna de què
pugui disposar la persona sol·licitant i que
també s'hauran d'adjuntar a la sol·licitud.
 Resultats
esperats,
transferibilitat
i
justificació de la necessitat de l'operació.
 Capacitat administrativa de l'entitat
sol·licitant, amb referència, si s'escau, als
















recursos humans dedicats inequívocament a
l'operació subvencionada. S'ha de descriure
el model de gestió durant l'operació i una
vegada finalitzada, l'organigrama de la
persona sol·licitant i l'equip de treball
vinculat. Cal acreditar-ho mitjançant un
informe.
Capacitat financera de l'entitat sol·licitant:
cal acreditar-ho mitjançant un pla financer
del projecte (amb el detall del cofinançament
i el compromís de capacitat de tresoreria,
especificant el cofinançament privat), que ha
de coincidir amb el que figuri a la sol·licitud.
Capacitat operativa de l'entitat sol·licitant:
cal acreditar la disponibilitat i propietat dels
terrenys i de l'oportunitat de la ubicació
física.
Pla de comunicació i difusió de l'operació.
Descripció de l'estratègia per difondre
l'operació i les activitats al seu públic
objectiu.
Pressupost equilibrat i justificat per a
cadascuna de les actuacions de l'operació,
tant amb fons propis com amb altres ajuts o
subvencions. En cas de tenir cofinançament
aprovat en forma d'ajuts provinents d'altres
administracions o del patrocini i del
mecenatge, cal justificar-lo mitjançant la
resolució de la concessió de l'ajut, el
conveni o altra documentació acreditativa.
Si és una operació generadora d'ingressos,
cal detallar el mètode de càlcul aplicat, el
quadre de flux de caixa i l'import net
resultant.
Calendari previst de desenvolupament de
cada una de les actuacions: data d'inici, fi i
lloc de realització del projecte.
Contribució de l'operació al compliment dels
principis horitzontals (desenvolupament
sostenible, igualtat
entre homes i dones i principi de no
discriminació).
Contribució de l'operació al compliment de la
normativa medi ambiental.
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b) Quadre d'indicadors per permetre mesurar
anualment i fer el seguiment dels resultats
assolits i del grau de
consecució dels objectius de l'operació.
c) Declaració d'impacte ambiental o informe
d'impacte ambiental de l'autoritat competent, si
se'n disposa en el moment de presentació de la
sol·licitud, o bé declaració responsable del
sol·licitant que per a l'execució de l'operació no
es requereix el tràmit d'avaluació d'impacte
ambiental.
Quines despeses són subvencionables?
 Despeses de personal existent i de nova
contractació de l'entitat beneficiària dedicat
inequívocament a l'operació subvencionada (el
finançament del PO FEDER de Catalunya 20142020 s'ha de fer constar en el contracte).


Les despeses de lloguer o ús d'espais per dur a
terme activitats específicament i directament
relacionades amb l'execució de l'operació. En
cap cas s'acceptaran despeses de lloguer i
instal·lacions de l'activitat ordinària del centre o
la imputació proporcional d'aquestes.



Les despeses d'equipament i materials que
s'utilitzin directament per a l'operació i durant el
període que aquesta duri. En el cas que aquests
elements no s'utilitzin en tota la seva vida útil per
a l'operació, únicament es consideren
subvencionables les despeses d'amortització
corresponents a la duració de l'operació,
calculades d'acord amb els principis comptables
acceptats generalment. No s'admeten com a
subvencionables les amortitzacions d'elements
que hagin estat subvencionats prèviament.



Adquisició de terrenys no edificats i edificats
necessaris per a l'operació fins a un màxim del
10% de la despesa total subvencionable de
l'operació i altres tipus de despeses destinades

a inversió, incloent-hi l'adquisició d'equipaments
i immobles.


Despeses vinculades a prestacions de serveis
especialitzats i de tasques vinculades a
l'execució de les obligacions derivades de
l'operació subvencionada (comunicació i difusió,
etc.).

No són despeses subvencionables:
a) Les despeses indirectes.
b) Les despeses financeres.
c) L'adquisició de terrenys no edificats i edificats
per sobre del 10% de la despesa total
subvencionable de
l'operació.
d) Els impostos personals sobre la renda ni els
impostos indirectes com l'impost sobre el valor
afegit o similars.
e) Les contribucions en espècie.
f) Els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals.
g) Els interessos deutors de comptes bancaris.
h) Les despeses de procediments judicials.
i) Les despeses de garanties bancàries.
Quins són els criteris d’avaluació?
Podeu consultar el diferents criteris d’avaluació
específics en el punt 9 de les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
CAL TENIR EN COMPTE QUE:
 Cada entitat ha de presentar les sol·licituds
de subvenció emmarcades en un únic eix
prioritari (modalitat de subvenció)
 Cada entitat podrà presentar un màxim de
quatre sol·licituds en cadascun dels eixos
prioritaris.
 Una operació pot agrupar despeses que
programàticament correspondrien a altres
eixos prioritaris, sempre que aquestes
despeses no superin el mínim per
configurar-se en una operació, i, alhora, la
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despesa vinculada a l'eix principal sigui
majoritària.
 Les operacions que requereixin una
declaració d'impacte ambiental només són
susceptibles de ser subvencionades en cas
que, en el moment de la convocatòria es
disposi de la declaració o l'informe
esmentats o, si de cas hi manca, es
demostri el compliment dels articles 33 i 34
de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les
activitats.
 Cada entitat pot sol·licitar entre 100.000 i
2.500.000 euros, però cal tenir en compte
que l'aportació del FEDER no pot superar el
50% del total del cost de l'activitat.
 L'execució de l'operació objecte de
subvenció no es pot haver iniciat abans de
l'1 de gener de 2014 i té com a data màxima
d'execució el 31 de desembre del 2022. En
el moment de presentar la sol·licitud,
l'operació no pot haver finalitzat
materialment o haver estat executada
íntegrament.
 El Departament de Cultura obrirà un canal
de comunicació específic per assessorarvos i ajudar-vos a la tramitació de la vostra
sol·licitud.

