
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/686/2023, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de
subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals 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 del 16
de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per
a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural. 

Resolc:  

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 16 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes que articulin els sectors
professionals en l'àmbit del patrimoni cultural.

—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, 27 de febrer de 2023

Jordi Foz i Dalmau

President del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 16 de febrer de 2023, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes que articulin els
sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural.

Per l'Acord del 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 van ser modificades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de gener del 2021 (Resolució CLT/198/2021, de
29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021) i del 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de
febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023).

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
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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 per a projectes que articulin
els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural, que consten a l'annex d'aquest Acord. 

—2 Derogar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes que articulin
els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural, que consten a l'annex de l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 28 de juliol de 2022, publicat mitjançant la
Resolució CLT/2519/2022, d'1 d'agost (DOGC núm. 8725, de 5.8.2022).

Annex

Bases específiques de les subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit del
patrimoni cultural (CLT505)

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de
la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l'àmbit del patrimoni cultural.

La finalitat és donar suport a les associacions, als col·legis professionals, i a les acadèmies dels sectors del
patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic i arxivístic, per a projectes d'activitats que tenen
com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats, i dels professionals dels sectors
esmentats.

1.2 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per entitats privades. Això no obstant,
són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats privades a risc
i perill.

b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural.

c) Les que no es dediquin als sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic,
arxivístic, ni a l'inventari del patrimoni cultural.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Associacions professionals altament representatives del sector del patrimoni cultural, que tinguin domicili a
Catalunya.

b) Col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit
territorial català.

c) Associacions organitzadores de certàmens, congressos, jornades o actes vinculats amb el patrimoni cultural
que tinguin domicili a Catalunya.

d) Acadèmies que siguin corporacions de dret públic inscrites al registre d'acadèmies de la Generalitat i
vinculades al patrimoni cultural, amb seu a Catalunya.
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2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents
ni els consorcis.

b) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.

c) Les fundacions ni altres entitats privades sense ànim de lucre que no s'inclouen a la base 2.1.

d) Les universitats.

— 3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les
condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han d'acreditar com a mínim tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència
professional de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per equip tècnic l'equip professional responsable del programa d'activitats
i del seu desplegament.

b) L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o
a l'estranger.

c) L'activitat s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció d'acord amb la base general
4.2.

—4 Quantia

La quantia de la subvenció pot cobrir fins el 100% del cost del projecte, amb un límit màxim de 90.000,00
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 de les entitats que sol·licitin
una subvenció de menys de 10.000,00 euros i a més a més assoleixin com a mínim el 70% de la puntuació
obtinguda d'acord amb els criteris que estableix la base 7, que han de rebre el 100% de l'import sol·licitat.

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables les despeses derivades de les activitats següents:

a) L'organització i el desenvolupament d'activitats formatives per a associats o professionals del sector (cursos,
congressos, conferències, etc.).

b) L'elaboració i l'edició de publicacions (revistes, llibres, etc.).

c) La participació en projectes professionals i tècnics en cooperació amb les universitats catalanes.

d) La creació i el manteniment de la pàgina web de l'entitat.

e) Els projectes de cooperació internacional.

f) L'assistència a congressos, simposis i altres actes vinculats al patrimoni cultural, tant en qualitat de ponents
com d'assistents, en el marc d'esdeveniments organitzats per organismes i associacions de caràcter
internacional o vinculades amb aquestes, especialment de l'àmbit de la UNESCO i de la Unió Europea.

Són subvencionables les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, amb el límit del 50% del cost de
cadascuna i, si escau, la matrícula per participar en l'acte, que és subvencionable en la seva totalitat.

Les despeses d'allotjament, manutenció i desplaçaments s'han de subjectar als límits i condicions que estableix
la normativa que regula les indemnitzacions per raó de servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (Decret
138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei), de conformitat amb l'Acord del Govern del 22
de juliol de 2014, pel qual s'aprova la Instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de
subvencions (apartat G).
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g) En el cas de les acadèmies, també són subvencionables les despeses per al funcionament ordinari de
l'entitat.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén com a despeses per al funcionament ordinari de l'acadèmia les despeses
per serveis o activitats habituals de l'entitat, que inclou despeses de personal, de lloguer, material no
inventariable d'oficina, aigua, llum, neteja, manteniment i altres de característiques similars.

5.2 També són subvencionables les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte
de la subvenció. Respecte de les despeses generals o indirectes, no s'hi aplica la limitació del 10% que indica
la base general 6.5 i s'han d'acreditar a través dels justificants de despesa corresponents d'acord amb el
compte justificatiu aplicable.

5.3 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

5.4 En el cas d'associacions, també són subvencionables les despeses facturades a l'entitat pels membres del
seu òrgan de govern, d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i amb els requisits que estableix la base general 6.10.

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8,
una memòria explicativa que acrediti l'activitat de l'entitat sol·licitant o l'experiència de l'equip tècnic que
permeti acreditar el compliment del requisit de la base 3.a.

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès del projecte i el seu impacte (fins a 4 punts):

a.1) Contribució al desenvolupament, la professionalització, el perfeccionament i el suport als professionals del
sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 0,50 punts).

a.2) Foment de la difusió i la visibilitat pública del sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 0,50 punts).

a.3) Grau d'impuls i cohesió del sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 0,50 punts).

a.4) Inclusió d'altres institucions i col·lectius en el desenvolupament del projecte (fins a 1 punt).

a.5) Repercussió important del projecte en una zona del territori català on siguin poc habituals aquest tipus
d'iniciatives (fins a 0,50 punts).

a.6) Foment i desenvolupament de projectes que afavoreixin l'accessibilitat, d'acord amb la Llei 13/2014, del
30 d'octubre, d'accessibilitat, en els àmbits als quals es dirigeix el projecte (fins a 1 punt).

b) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts):

b.1) Planificació i adequació correctes dels pressupostos als recursos humans i econòmics necessaris per a la
realització del projecte (fins a 1,50 punts).

b.2) Grau d'especialització professional dels equips de gestió de l'entitat (fins a 1,50 punts).

c) Nivell de representativitat i trajectòria (fins a 2 punts):

c.1) Trajectòria de l'entitat (fins a 1 punt).

c.2) Nivell de representativitat de l'entitat en relació amb el sector que representa, nombre de socis,
professionals col·legiats o associats a la institució i que es beneficiaran directament del projecte. En el cas de
les acadèmies es té en compte la seva implantació en el sector (fins a 1 punt).

d) Impacte en el territori: nivell d'implantació i efectes en el territori sobre el qual opera i l'aplicabilitat
territorial de les iniciatives o projectes (fins a 0,50 punts).

e) Capacitat gestora de l'entitat sol·licitant en relació amb la seva organització. Valoració de la capacitat
d'innovació i adaptació (fins a 0,50 punts):

e.1) L'entitat sol·licitant té una organització ben definida, amb un projecte molt innovador i una gran capacitat
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d'adaptació (0,50 punts).

e.2) L'entitat sol·licitant disposa d'una organització mitjanament definida, amb una innovació relativa, així com
una capacitat d'adaptació limitada (0,25 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, el document d'acceptació
de la subvenció.

8.2 Les persones proposades com a beneficiàries 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 Justificació

9.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu sense aportació de justificants de
despesa d'acord amb la base general 17.1.c, si l'import de la subvenció és igual o inferior a 60.000,00 euros, o
un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor d'acord amb la base general 17.1.d, si l'import de la
subvenció és superior a 60.000,00 euros.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona
beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure, en la memòria explicativa del projecte, les dades de l'activitat objecte de la subvenció a
l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

(23.061.036)
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