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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
RESOLUCIÓ CLT/1241/2021, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que
han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments
arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública.
Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 21
d'abril del 2021, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a
municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública,

Resolc:

—1 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural de 21 d'abril de 2021, pel qual s'aproven les bases específiques que han de
regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i
paleontològics destinades a la visita pública.

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

Barcelona, 22 d'abril de 2021

Lluís Baulenas i Cases
President del Consell d'Administració

Acord
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 21 d'abril de 2021, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a
inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública.

Per l'Acord de 24 de novembre de 2020, 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 mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292,
d'11.12.2020). 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 del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució
CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).
Aquesta línia de subvencions està adreçada als municipis i les comarques per tal de poder millorar
l'accessibilitat i la visita dels jaciments arqueològics i paleontològics que ja estan oberts a la visita pública de
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manera regular, per poder executar les actuacions d'adequació necessàries per proporcionar millors condicions
en la presentació dels jaciments a la ciutadania.
Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 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:
Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a
inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, que consten a l'annex
d'aquest Acord.

Annex
Bases específiques de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i
paleontològics destinades a la visita pública (CLT089)

—1 Objecte
L'objecte d'aquestes bases específiques és promoure la posada en relleu del patrimoni arqueològic i
paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions
destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i
que siguin visitables de manera regular.

—2 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els municipis i les comarques de Catalunya.

—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,
s'han de complir els següents:
a) Les inversions per a les quals se sol·licita subvenció han de constar en un programa anual d'inversions en
la gestió del patrimoni cultural arqueològic i paleontològic aprovat prèviament a la sol·licitud de la subvenció
pels òrgans competents de l'ajuntament o del consell comarcal.
b) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics on es duguin a terme les actuacions han d'estar
oberts al públic i ser visitables de manera regular amb un horari establert, i han de disposar d'una proposta
d'intervenció, ja sigui a nivell d'avantprojecte o projecte arquitectònic, funcional o museogràfic.
c) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics han de disposar d'un gestor que garanteixi la
seva obertura al públic.
d) L'actuació objecte de la sol·licitud de subvenció s'ha de dur a terme durant el període biennal que
estableixi la convocatòria.
e) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics han d'estar inclosos al Cens d'espais de cultura
responsables.
3.2 Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud per al mateix jaciment.
3.3 L'execució de l'activitat subvencionada es pot subcontractar en la seva totalitat, 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.
3.4 Quan l'actuació proposada inclogui intervencions arqueològiques o paleontològiques, cal que es facin durant
el bienni objecte de la convocatòria amb l'autorització corresponent de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de patrimoni cultural o de la persona en qui hagi delegat.
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—4 Quantia
4.1 La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de
35.000 euros i un import màxim de 200.000 euros, i tenint en compte el límit que consta a l'apartat 3. Aquest
percentatge s'ha de reduir proporcionalment entre tots els beneficiaris si, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, no és possible concedir la quantia esmentada, excepte en el cas dels municipis de menys de
1.000 habitants.
4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 35.000 euros o que continguin un
pressupost del projecte inferior a 35.000 euros.
4.3 En cap cas, l'import de les subvencions no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'actuació objecte de la sol·licitud.

—5 Despeses subvencionables
5.1 Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer
als jaciments descrits a la base 3.1 per millorar la visita del jaciment arqueològic o paleontològic.
Es pot sol·licitar subvenció per a l'elaboració del projecte d'obres de manera independent a les obres.
5.2 Són subvencionables les despeses següents:
a) Les despeses relatives a l'elaboració dels projectes d'obres per millorar la visita dels jaciments.
b) Les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat de jaciments, incloent-hi les accions que portin a
millorar-ne la visitabilitat, la seguretat i l'accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es
realitzin en el jaciment i el seu espai immediat (museografia exterior, adequació d'espais, senyalització
explicativa i indicativa, recreacions, nous accessos i millora dels existents, tancaments, edificis de serveis i
d'acollida, consolidacions, enjardinament, il·luminació, itineraris, zones de recepció de visitants i
d'aparcament).
c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives, d'acord amb l'article
14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que
estiguin directament relacionades amb l'execució de les obres de millora de la visita.
5.3 En queden excloses les despeses següents:
a) Les despeses derivades d'actuacions no vinculades directament als jaciments i als seus entorns immediats.
b) Les despeses relatives a moviments de terres en relació amb intervencions arqueològiques i
paleontològiques.
c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte
d'investigació o que siguin d'urgència, d'acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
d) Les despeses generals o indirectes a què fa referència la base general 6.5.
5.4 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 en el moment de la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud, a banda de la documentació que estableix la base general 8, cal
aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, segons la qual l'òrgan competent de
l'ajuntament o del consell comarcal ha aprovat el programa anual d'inversions en la gestió del patrimoni
cultural arqueològic i paleontològic en el qual s'inclou l'actuació objecte de la sol·licitud.
b) Pla de manteniment del jaciment que detalli les actuacions que s'han de fer periòdicament perquè el
jaciment es conservi en bones condicions per a la visita.
c) Plànol d'emplaçament en el qual quedi constància de la ubicació del jaciment.
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d) Plànols descriptius de la proposta.
e) Documentació fotogràfica de l'estat actual.

—7 Criteris de valoració
7.1 Les sol·licituds s'han de valorar d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:
a) Actuacions que es duguin a terme en algun dels espais següents (fins a 2 punts):
a.1) Jaciments declarats o incoats com a béns culturals d'interès nacional (BCIN): 2 punts.
a.2) Jaciments declarats o incoats com a espais de protecció arqueològica (EPA): 1,75 punts.
a.3) Jaciments declarats béns culturals d'interès local (BCIL) o que estiguin catalogats pel planejament
municipal: 1,5 punts.
a.4) Jaciments que constin a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, sense cap altra protecció: 1 punt.
b) Monumentalitat i espectacularitat. Es valora que sigui un jaciment notable per les seves dimensions o per la
seva importància física i que posseeixi característiques úniques, excepcionals o sorprenents (fins a 3 punts):
b.1) Jaciment de grans dimensions: 1 punt.
b.2) Jaciment amb notable presència física al territori: 1 punt.
b.3) Jaciment de característiques úniques, excepcionals o sorprenents: 1 punt.
La puntuació dels subcriteris és acumulativa.
c) Entorn on s'ubica. Es valora la qualitat paisatgística, tant natural com urbana, i d'ubicació del jaciment (fins
a 1 punt).
d) Significació històrica i temàtica. Es valora poder determinar si aquest jaciment té importància en l'esdevenir
històric, si és clau en l'explicació de fets històrics i si explica temes concrets (fins a 1 punt).
e) Singularitat. Es valora que el jaciment posseeixi unes determinades qualitats o es distingeixi per algun tret
inusitat (fins a 1 punt).
f) Rellevància cronològica. Es valora la significació cronològica del jaciment, que fa que no sigui una repetició o
que marqui un unicum cronològic (fins a 1 punt).
g) Grau de conservació. Es valora l'estat de conservació, la part de jaciment que queda intacta o el seu estat i
nivell que presenten les restes (fins a 3 punts):
g.1) Excel·lent estat de conservació del jaciment: 3 punts.
g.2) Bon estat de conservació del jaciment: 2 punts.
g.3) Estat regular de conservació del jaciment: 1 punt.
h) Vinculació amb un museu. Es valora si el jaciment depèn d'un museu inscrit al Registre de Museus de
Catalunya o hi té lligams o convenis de col·laboració o acords d'actuació (fins a 3 punts):
h.1) El museu gestiona directament el jaciment: 3 punts.
h.2) Hi ha un conveni de col·laboració amb un museu per a la gestió del jaciment: 2 punts.
h.3) Hi ha acords puntuals amb el museu per a la realització d'activitats o actuacions: 1 punt.
i) Accessibilitat. Es valoren les condicions d'accés al jaciment i la facilitat d'arribar-hi: carretera d'accés
adequada, pàrquing, camí de terra però per a vehicles, accés per a vianants per sender de muntanya (fins a 3
punts):
i.1) Hi ha un fàcil accés al jaciment per carretera o es tracta d'un jaciment urbà: 2,5 punts.
i.2) Hi ha un camí de terra per a vehicles: 2 punts.
i.3) Hi ha accés per a vianants per sender de muntanya: 1,5 punts.
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i.4) Zona d'aparcament (puntuació addicional a una de les altres tres): 0,5 punts.
j) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 4 punts):
j.1) Finançament al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural superior al 60% del pressupost: 4
punts.
j.2) Finançament al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural fins al 60% del pressupost: 3 punts.
j.3) Finançament al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural fins al 40% del pressupost: 2 punts.
j.4) Finançament al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural fins al 20% del pressupost: 1 punt.
k) Compliment més enllà dels mínims requeriments legals de comportament energètic sostenible: eficiència
energètica, gestió intel·ligent de l'energia i ús d'energies renovables a les infraestructures públiques (fins a 1
punt).
7.2 Per poder ser beneficiari de la subvenció, cal que el projecte obtingui un mínim d'11 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 a la proposta provisional de concessió han
de presentar, juntament amb la documentació que preveu la base general 12.5, el document d'acceptació de la
subvenció.
8.2 La reformulació del projecte no pot comportar la realització parcial o per fases de la intervenció proposada
a 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 80% de l'import total concedit a partir de la concessió de la subvenció. Per al
pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de garantia.
b) El 20% restant es paga al final del segon any del bienni objecte de la convocatòria, un cop s'hagi justificat
l'actuació objecte de la subvenció d'acord amb la base 11.
10.2 En cas que durant el primer any del bienni es finalitzi i es justifiqui la totalitat de l'actuació objecte de
subvenció, el segon pagament no s'efectua fins a l'anualitat corresponent.

—11 Justificació
11.1 Les persones beneficiàries han de presentar en el termini de quatre mesos a comptar 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 presentat juntament amb el projecte bàsic amb la sol·licitud de la
subvenció, si escau.
b) Un certificat sobre l'aprovació del projecte subvencionat, si escau.
c) El certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'ajuntament o del consell comarcal d'aprovació del programa
anual d'inversions en la gestió del patrimoni cultural arqueològic i paleontològic que inclou l'actuació objecte de
la sol·licitud.
11.2 Els ens beneficiaris han de presentar el compte justificatiu que estableix la base general 17.1.b)
(declaració responsable de la Intervenció) en el termini establert estableix en la base general 17.2.
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—12 Altres obligacions de les persones beneficiàries
A més de les obligacions que preveu la base general 18, si el projecte subvencionat inclou intervencions
arqueològiques o paleontològiques, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:
a) Presentar 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, en el
termini de dos mesos a comptar de l'acabament dels treballs de camp.
b) Complir i fer complir les obligacions de la promoció i de la direcció de la intervenció que preveu el Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(21.118.076)
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