
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/925/2022, de 28 de març, 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 a comarques per a inversions en la gestió del
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 24
de març de 2022, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a
municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic,

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 24 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases específiques que han de
regir la concessió de subvencions a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

—2 Que, 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 al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de març de 2022

Jordi Foz i Dalmau

President del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de març de 2022, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i a comarques per a
inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.

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 de 2021, publicat mitjançant la Resolució
CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

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,
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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:

—1 Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i a comarques per
a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, que consten a l'annex d'aquest Acord.

—2 Derogar l'apartat 3 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural de 29 de març de 2019, 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/845/2019, de 4 d'abril
(DOGC núm. 7850, de 9.4.2019), modificat per l'Acord de 28 d'abril de 2020 del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/956/2020, de 6 de maig (DOGC
núm. 8130, d'11.5.2020).

Annex

Bases específiques de subvencions a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni
arqueològic i paleontològic (CLT059)

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases específiques és promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i
paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un
programa anual d'inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

—2 Ens beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants
segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, i les comarques de
Catalunya.

—3 Requisits i condicions

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 requisits 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) Les inversions del consell comarcal s'han de realitzar en municipis de Catalunya de menys de 30.000
habitants segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, que compleixin
el que estableix la lletra d).

c) El jaciment o jaciments arqueològics o paleontològics on es duguin a terme les actuacions han d'haver estat
declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) o espai de protecció
arqueològica (EPA).

d) El municipi ha de complir una de les condicions següents:

d.1) Disposar d'una persona que exerceixi com a arqueòleg municipal o comarcal de manera continuada i que
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estigui nomenada com a tal.

d.2) Disposar d'un museu actiu en matèria d'arqueologia, de paleontologia o d'ambdues especialitats i que
tingui un arqueòleg o paleontòleg, segons escaigui, en plantilla.

d.3) Disposar d'un museu monogràfic o centre d'interpretació adscrit a un jaciment arqueològic o paleontològic
declarat BCIN, BCIL o EPA.

d.4) Disposar d'un o més jaciments arqueològics o paleontològics declarats BCIN, BCIL o EPA, en terrenys de
titularitat pública (municipal o comarcal), i tenir una d'aquestes catalogacions el jaciment o jaciments on es
vulguin fer les actuacions encaminades a l'estudi, la posada en valor, el manteniment i l'adequació per a la
visita pública que són objecte de la sol·licitud.

3.2 Quan el programa anual d'inversions inclogui intervencions arqueològiques o paleontològiques, cal que es
facin durant l'any de la concessió de la subvenció 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.

3.3 Cal presentar una única sol·licitud per municipi o comarca, amb independència de les activitats d'inversió
que s'hi incloguin.

3.4 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.

—4 Quantia

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 35.000,00
euros. 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 500 habitants, que rebran el 100% de les despeses subvencionables, i dels municipis de més de
500 habitants i menys de 1.000, que rebran almenys el 50% de les despeses subvencionables, en ambdós
casos amb el límit màxim de 35.000,00 euros.

—5 Despeses subvencionables

5.1 Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer
als jaciments que descriu la base 3.1.c per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.

5.2 Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades
en aquests jaciments, sempre que es tracti d'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, i sempre que es
facin l'any natural de concessió de la subvenció.

5.3 Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el
manteniment d'instal·lacions vinculades al programa anual d'inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o
paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l'accessibilitat, així com les anàlogues
a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.

5.4 En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o
paleontològiques integrades en un projecte de recerca 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.

5.5 En queden excloses les despeses derivades d'actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus
entorns immediats.

5.6 No és d'aplicació la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són
subvencionables.

—6 Documentació que cal presentar en el moment de la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a banda de la documentació que estableix la base general
8, en tots els casos:

a) Una declaració responsable —que consta al formulari de sol·licitud— conforme l'òrgan competent de
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l'ajuntament o del consell comarcal ha aprovat el programa anual d'inversions objecte de la sol·licitud.

b) Una declaració responsable —que consta al formulari de sol·licitud— conforme els terrenys on s'ubica el
jaciment objecte de la intervenció són de titularitat pública, si escau.

—7 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència no
competitiva.

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

8.1 Els ens proposats com a beneficiaris de les subvencions a la proposta provisional de concessió han de
presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la
subvenció i, si escau, el document que acrediti que els terrenys on s'ubica el jaciment objecte de la intervenció
són de titularitat pública.

8.2 Els ens proposats com a beneficiaris poden presentar la reformulació del projecte i del pressupost per
adaptar-los a la subvenció proposada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural si el seu import és inferior
al que s'ha sol·licitat a l'Oficina, en els termes que estableix la base general 12.4.

—9 Resolució

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 Justificació

Els ens beneficiaris han de presentar el compte justificatiu que estableix la base general 17.1.b (declaració
responsable de la Intervenció).

—11 Altres obligacions dels ens beneficiaris

A més de les obligacions que preveu la base general 18, els ens beneficiaris han de complir les obligacions
següents:

   a) Si el projecte subvencionat inclou intervencions arqueològiques o paleontològiques, cal 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 i en paper, en el termini
de dos mesos des de l'acabament dels treballs de camp.

   b) Quan la inversió a subvencionar inclogui actuacions que comportin conservació, restauració o afectacions
en el patrimoni arqueològic o paleontològic que entrin dins dels supòsits que preveu l'article 34 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, caldrà disposar de l'autorització de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural corresponent abans de l'execució dels treballs.

   c) 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, en el cas que el
programa d'inversions subvencionat inclogui intervencions arqueològiques o paleontològiques.

   d) La divulgació o la publicitat de les obres que es pugui fer a través de qualsevol mitjà de difusió (cartell,
placa, rètol o qualsevol altre) ha d'incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió «amb el suport
del Departament de Cultura», fent servir el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat en
la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/.

(22.090.059)
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