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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
RESOLUCIÓ CLT/253/2018, de 19 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que
han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural.
Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 19
de febrer de 2018, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de
subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural,

Resolc:

—1 Que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aprova la modificació de les bases
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la
persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2018

M. Dolors Portús i Vinyeta
Presidenta del Consell d'Administració

Acord
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 19 de febrer de 2018, pel qual
s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del
patrimoni cultural.

Per l'Acord de 6 de febrer de 2017, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va
aprovar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència,
publicades en la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017). Aquestes bases
han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de
novembre (DOGC núm. 7511, de 5.12.17).
Per l'Acord de 20 de desembre de 2017, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni
cultural, publicades en la Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018).
Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7565 - 23.2.2018
CVE-DOGC-A-18052068-2018

mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la llei esmentada;
D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret
7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:
Modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, publicat
mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018), en els termes
següents:

1. Es modifica l'apartat 5 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 20 de desembre de 2017, que
queda redactat de la manera següent:
“5. Bases específiques de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de
notable valor cultural.

—1 Objecte
L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període
triennal a l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles situats a Catalunya i protegits en
qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL).

—2 Persones beneficiàries
Poden optar a aquestes subvencions els ens locals i els ens que en depenen i les seves entitats participades
majoritàriament, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les
agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats
3.1 Per poder optar a les subvencions, a banda dels requisits i les condicions que preveu la base general 4,
s'han de complir els requisits següents:
a) Els immobles han d'estar situats a Catalunya i han d'haver estat protegits com a BCIN o BCIL.
S'entenen per BCIN els immobles classificats com a monument històric, d'acord amb l'article 7 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
S'entenen per BCIL els edificis que ho són d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, i els que ho són per la disposició addicional 1.1 de la llei esmentada.
b) Tenir l'immoble en propietat o, en el cas d'un altre títol, estar formalment autoritzat per la persona
propietària per fer-hi les obres.
c) L'execució de les obres esmentades s'ha de fer durant el trienni objecte de la convocatòria i, en tot cas,
aquestes han d'acabar abans del 30 de desembre del tercer any.
3.2 Queden exclosos els immobles que rebin suport econòmic a través de l'u per cent cultural de la Generalitat
de Catalunya o d'inversions programades pel Departament de Cultura que financi, totalment o parcialment,
mitjançant subvencions excloses de concurrència pública o subvencions nominatives durant el trienni objecte
de la convocatòria corresponent.
També s'exclouen d'aquestes bases els jaciments arqueològics.
3.3 Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud pel mateix immoble.

—4 Quantia
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4.1 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.
4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un 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.

—5 Despeses subvencionables
S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
6.1 En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que preveu la base general 8, cal
aportar la documentació següent:
a) Calendari d'execució de l'obra.
b) 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.
c) Declaració del títol que tingui sobre l'immoble (propietat, arrendament, usdefruit o un altre títol) que consta
en el formulari normalitzat de sol·licitud.
6.2 El projecte d'actuació a què es refereix la base general 8.1.a) ha d'incloure la documentació quant al
projecte bàsic següent:
a) Descripció de l'estat actual.
b) Descripció de la proposta d'intervenció.
c) Plànols descriptius de la proposta.
d) Pressupost desglossat per partides.
e) Documentació fotogràfica de l'estat actual.

—7 Criteris de valoració
Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:
a) Nivell de protecció de l'immoble objecte de la intervenció, d'acord amb la normativa del patrimoni cultural
(fins a 2 punts).
b) Intervencions per existència de patologies de gravetat i urgència en l'aspecte estructural encaminades a la
consolidació integral o parcial de l'immoble (fins a 2,5 punts).
c) Idoneïtat de la intervenció: qualitat i valor arquitectònic, adaptació al seu entorn físic i al cost de l'actuació
(fins a 2 punts).
d) 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).
e) Intervencions que promoguin la dinamització dins el territori en termes d'activitat econòmica, cultural i
social (fins a 1,5 punts).

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional
8.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió
han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:
a) El document d'acceptació de la subvenció.
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b) Documentació acreditativa del títol de què es disposa sobre l'immoble (propietat, arrendament, usdefruit o
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, declaració responsable que 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, còpia de la
documentació acreditativa que es tracta d'una comunitat de béns o d'unitat econòmica o de patrimoni separat.
8.2 La reformulació del projecte no pot comportar la realització parcial o per fases de la intervenció proposada
en la sol·licitud.

—9 Resolució i publicació
El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta de l'òrgan instructor, ha de
resoldre en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

—10 Pagament
10.1 El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:
a) Es paga una bestreta del 40% de l'import total concedit a partir de la concessió de la subvenció.
b) El segon any del trienni objecte de la convocatòria es paga una altra bestreta corresponent al 40% de
l'import total concedit.
c) A partir del tercer any del trienni objecte de la convocatòria es paga el 20% restant del total de l'import
concedit un cop s'hagi presentat la documentació justificativa de l'acabament de l'obra, d'acord amb la base
11.
10.2 En el cas que durant el primer o segon any del trienni es finalitzi i es justifiqui la totalitat de l'obra,
igualment el tercer pagament no s'efectuarà fins al tercer any.

—11 Justificació
11.1 Les persones beneficiàries han de presentar, en el termini de quatre mesos a partir de l'endemà de la
data de publicació de la concessió de la subvenció:
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.
b) La llicència d'obres o la sol·licitud registrada d'haver-la demanat. En el cas d'ens locals, s'ha de presentar un
certificat de l'acta d'aprovació del projecte.
11.2 Un cop finalitzada l'actuació, els ens locals i els ens beneficiaris que en depenen que disposin d'intervenció
han de presentar el compte justificatiu previst en la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de
certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries hauran de presentar el compte justificatiu previst
en la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o en la 17.1.d) (compte justificatiu 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.
11.3 El compte justificatiu ha d'incloure, a més del que estableix la base general 17, la documentació següent:
a) Certificat acreditatiu de la realització i finalització de l'obra emès per la persona tècnica directora de l'obra.
b) Fotografies de l'obra realitzada.
c) Llicència d'obres, en el cas d'haver presentat prèviament només la sol·licitud registrada que s'indica en
l'apartat 1 d'aquesta base.
11.4 En cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona
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beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.
11.5 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del
seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.
12. Altres obligacions de les persones beneficiàries:
Les persones beneficiàries han d'incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió «amb el suport del
Departament de Cultura», utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV)
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/), en els elements informatius i de difusió de les obres objecte de la
subvenció, d'acord amb la base general 18.g).”

2. S'afegeix un apartat, el 9, a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 20 de desembre de 2017, amb
la redacció següent:
“9. Bases específiques de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.

—1 Objecte
L'objecte d'aquestes bases específiques és promoure la defensa i la conservació del patrimoni arqueològic i
paleontològic català per mitjà de subvencions destinades a la realització d'intervencions arqueològiques i
paleontològiques a Catalunya que siguin intervencions preventives d'acord amb l'article 14 del Decret 78/2002,
de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

—2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions
de persones físiques o jurídiques privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat
econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada tot i que no tingui personalitat jurídica.
2.2 No poden optar a aquestes subvencions els organismes públics i les entitats dependents o que s'hi
adscriuen així com les entitats privades finançades majoritàriament pels ens esmentats.

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats
3.1. Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i de les condicions que preveu la base general 4,
cal complir els requisits següents:
a) Haver promogut les intervencions arqueològiques i paleontològiques a Catalunya, d'acord amb l'article 14
del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
S'entenen per promotors els pagadors de les quantitats pressupostades per a l'execució de la intervenció.
b) Poden ser objecte de subvenció les intervencions arqueològiques i paleontològiques descrites en l'article 3.3
del Decret 78/2002.
c) Les intervencions han d'haver estat autoritzades per la persona titular de la direcció general competent en
patrimoni cultural o per la persona que hagi delegat.
d) Les intervencions subvencionables són les que hagin estat autoritzades en el període establert a cada
convocatòria i es portin a terme en els terminis que s'hi descriguin.
3.2. Una mateixa persona ha de presentar una única sol·licitud per jaciment, independentment que hagi gaudit
d'un o més permisos d'intervenció per al mateix jaciment.
3.3. En el supòsit que optin a les subvencions dues o més persones que hagin finançat una mateixa intervenció
arqueològica o paleontològica, les seves sol·licituds individuals s'han de valorar conjuntament.
3.4. L'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada del tot, en els termes que estableixen
l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.
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—4 Quantia
4.1 La quantia de la subvenció pot ser de fins al 100% de la despesa de la intervenció arqueològica o
paleontològica realitzada, amb un límit màxim de 30.000,00 euros.
4.2 Per determinar la quantia de la subvenció es té en compte si la Generalitat de Catalunya ja ha concedit
altres ajuts per a la mateixa intervenció o per a altres intervencions del mateix promotor motivades per la
mateixa obra o actuació.
4.3 En cas que diversos sol·licitants demanin de manera independent la subvenció per a actuacions que
s'efectuïn de manera concurrent sobre una mateixa intervenció, cal percebre l'import proporcional al
finançament realitzat per cada sol·licitant.
4.4 Si la dotació pressupostària no és suficient per subvencionar el 100% de la intervenció, es prioritza
subvencionar el cost del personal tècnic i d'elaboració de la memòria científica dels resultats.

—5 Despeses subvencionables
5.1 Les subvencions que es concedeixin han d'estar vinculades a les despeses contretes dins els terminis
autoritzats i directament relacionades amb l'activitat arqueològica o paleontològica.
5.2 S'exclouen els conceptes que no derivin d'aquestes activitats, com ara els moviments de terres
corresponents a l'obra en el context de la qual es desenvolupa la intervenció arqueològica o paleontològica.
5.3 No és d'aplicació la base general 6.5, referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són
subvencionables.
5.4 No són subvencionables les taxes pagades per la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'intervencions
arqueològiques o paleontològiques.

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que estableix la base general 8, cal aportar
la documentació següent:
a) Si es tracta d'una comunitat de propietaris, declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud,
que asseguri que es disposa de l'acta de la Junta de propietaris en què s'aproven les obres. La sol·licitud l'ha
de presentar la presidència de la comunitat.
b) Si es tracta d'altres comunitats de béns o unitats econòmiques o patrimonis separats, declaració
responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, que asseguri que es disposa de la documentació
acreditativa que es tracta d'una comunitat de béns o unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa
privada.

—7 Criteris de valoració
7.1. Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:
a) Sol·licituds presentades per persones físiques i comunitats de propietaris que concorrin per a intervencions
no derivades d'una activitat empresarial: 3 punts.
b) Intervencions que es duguin a terme en algun dels espais següents (màxim de 2 punts):
- Indrets declarats o incoats com a bé cultural d'interès nacional (BCIN): 2 punts.
- Indrets declarats o incoats com a espai de protecció arqueològica (EPA): 1,75 punts.
- Indrets declarats bé cultural d'interès local (BCIL) o que estiguin catalogats pel planejament municipal: 1,5
punts.
- Jaciments que constin a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic: 1 punt.
c) Intervencions motivades per prescripcions o requeriments del Departament de Cultura o d'altres
administracions públiques per a la salvaguarda de jaciments arqueològics i paleontològics: 3 punts.
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d) Intervencions que, per les seves característiques, tinguin una especial complexitat o dificultat tècnica: fins a
2 punts.
7.2 Per poder ser beneficiari de la subvenció, cal que el projecte obtingui un mínim de 3 punts sobre la
puntuació total.

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional
8.1 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió
han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació que
acrediti que es tracta d'una comunitat de béns o unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada,
si escau.
8.2 No s'aplica la reformulació establerta a la base general 12.4 i, per tant, no es poden reformular el projecte
ni el pressupost per adaptar-los a l'ajut proposat per l'OSIC.
8.3. No s'aplica la base general 12.5.e).

—9 Justificació
9.1 Les persones beneficiàries han de justificar la realització de la intervenció a través del compte justificatiu
que preveu la base general 17.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa).
9.2 La memòria de l'actuació ha de consistir en un informe sobre el resultat de la intervenció, d'acord amb
l'article 11.1.g) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic, en suport informàtic, que s'ha de presentar en el termini de dos mesos des de l'acabament dels
treballs de camp i, com a màxim, fins la data límit de la justificació. Si s'ha presentat amb anterioritat al
període de justificació o abans de la presentació dels justificants econòmics o per una persona diferent, cal
acreditar-ho. En qualsevol cas, els informes han d'incloure la identificació del període autoritzat i del període
dels treballs reals a la portada o a la primera pàgina, i indicar si han acabat els treballs de camp.

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries
A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries han de complir i fer complir
les obligacions de la promoció i de la direcció de la intervenció previstes en el Decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.”

(18.052.068)
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