
    

    

SUBVENCIONS PER A OBRES EN IMMOBLES BCIL-BCIN  
Generalitat de Catalunya 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 20 de juliol de 2022 

El Departament de Cultura ha publicat la 
convocatòria de les subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a l'execució 
d'obres de conservació i manteniment 
d’immobles de notable valor cultural per al 
trienni 2022-2024 (CLT504) 

 

Convocatòria  
Bases específiques  
 
Quins són els requisits per optar-hi?  

• Els immobles han d'estar situats a Catalunya i 
han d'haver estat protegits com a béns culturals 
d'interès nacional (BCIN), en les categories de 
Monument Històric, Jardí Històric, Conjunt 
històric o Zona d'Interès Etnològic, o béns 
culturals d'interès local (BCIL). 

• Tenir l’immoble en propietat o estar formalment 
autoritzat per la persona propietària per fer-hi les 
obres. 

• L'execució de les obres esmentades s'ha 
d’executar durant el trienni 2022-2024 i, en tot 
cas, han d'acabar abans del 30 de desembre del 
tercer any. 

• Cada sol·licitant només pot presentar una 
sol·licitud pel mateix immoble. 

 
Quina serà la quantia de la subvenció? 

• La quantia de la subvenció és d'un mínim de 
5.000,00 euros i d'un màxim de 70.000,00 euros, 
i en cap cas pot ser superior al 50% del cost 
total de les despeses subvencionables. 

• S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció 
d'import inferior a 5.000,00 euros o que 
continguin un pressupost del projecte inferior a 
10.000,00 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 5.000,00 euros. 
 

Com es farà el pagament? 

• Es pagarà una bestreta del 20% 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.  

• El segon any del trienni objecte de la 
convocatòria es pagarà una altra bestreta 
corresponent al 40% de l'import total concedit. 
Per al pagament d'aquesta bestreta tampoc 
s'exigeix la prestació de garantia.  

• A partir del tercer any del trienni objecte de la 
convocatòria es paga el 40% restant del total de 
l'import concedit un cop s'hagi presentat la 
documentació justificativa de l'acabament de 
l'obra.  

• En cas que durant el primer o segon any del 
trienni es finalitzi i es justifiqui la totalitat de 
l'obra, igualment el segon i tercer pagament no 
s'efectuaran fins a l'anualitat corresponent. 

 
Quines són les despeses subvencionables? 

• Obres ordinàries de conservació o reparació 
menor que no afectin o modifiquin puntualment 
l'estructura del bé protegit. 

• Actuacions en façanes, mitgeres, cobertes i 
terrats que no afectin o modifiquin l'estructura 
del bé protegit.  

• Reparació de murs perimetrals que formin part 
del bé protegit.  

• Obres destinades a dotar l'immoble de les 
condicions bàsiques d'accessibilitat.  

• Execució de cales, pous i sondejos, previs a 
altres actuacions. 

 
No són subvencionables les despeses derivades 
de les actuacions següents:  

• Obres, o part d'aquestes, fora de l'àmbit protegit 
com a BCIN o BCIL. 

• Obres, o part d'aquestes, de nova planta. 

• Actuacions de restauració, consolidació o 
rehabilitació amb intervenció en fonaments o 
estructura de l'immoble.  

• Actuacions de rehabilitació amb modificació de 
l'ús principal de l'immoble.  

• Mobiliari, exceptuant aquell que es troba ancorat 
al paviment. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919393.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917904.pdf
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Quins són els criteris de valoració dels 
projectes?  

• Segons la tipologia de BCIN o nivell de protecció 
de l'immoble objecte de la intervenció (fins a 2 
punts) 

• Intervencions per l'existència de patologies que 
aconsellin prioritzar la intervenció, i que 
s'encaminin a la conservació o el manteniment 
integral, parcial o puntual del bé (fins a 3 punts) 

• Idoneïtat de la intervenció: qualitat i valor 
arquitectònic, adaptació al seu entorn físic i al 
cost de l'actuació (fins a 3 punts). 

• Segons la població del municipi on es troba 
ubicat l'immoble (fins a 2 punts) 
 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud? 
El període per presentar les sol·licituds és del 19 de 
juliol al 13 de setembre del 2022, fins a les 14 hores. 
 
Quina documentació cal presentar amb la 
sol·licitud? 

• Formulari de sol·licitud 

• Pressupost-liquidació del projecte 

• Un projecte bàsic signat per un/a tècnic/a 
competent, que ha de contenir com a mínim la 
documentació següent: 
- Memòria descriptiva i justificativa de la 

intervenció. 
- Plànol d'emplaçament de l'immoble i de 

l'àmbit d'actuació. 
- Planimetria de l'estat actual del bé: plantes, 

alçats i seccions. 
- Plànols de la proposta: plantes, alçats i 

seccions, a escala i detall suficient per 
permetre conèixer l'actuació proposada. 

- Pressupost desglossat per partides. 
- Fotografies de l'estat actual del bé. 
Si no es disposa de projecte bàsic de l'obra, cal 
presentar un document que contingui els 
mateixos punts. 

 
El formulari de sol·licitud validat cal presentar-lo a 
tramitar AQUÍ 
 

Com es justificarà la subvenció? 

• El compte justificatiu s'ha de presentar abans del 
31 de gener següent al tercer any del trienni 
objecte de la convocatòria.  

• El compte justificatiu ha d'incloure la 
documentació següent:  
a) Certificat acreditatiu de la realització i la 

finalització de l'obra emès per la persona 
tècnica directora de l'obra. 

b) Fotografies de l'obra realitzada. 
c) Llicència d'obres o document equivalent, en 

cas que prèviament només s'hagi presentat 
la sol·licitud. 

 
Recordeu que... 

• En el cas d'associacions, no s'accepten les 
despeses facturades a l'entitat pels membres del 
seu òrgan de govern. 
 

• Les persones beneficiàries han d'incloure el 
logotip del Departament de Cultura i l'expressió 
«amb el suport del Departament de Cultura», i 
s'ha d'utilitzar el logotip corporatiu del programa 
d'identificació visual (PIV) en els elements 
informatius i de difusió de les obres objecte de la 
subvenció. En tot cas s'ha d'incloure «amb el 
suport del Departament de Cultura» dins del 
rètol d'obra durant l'execució de l'obra. 

 

• La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix 
un servei integral de tramitació de la vostra 
sol·licitud de subvenció que inclou la tramitació 
de la subvenció, el seguiment del procés i la 
justificació de la subvenció. Si hi esteu 
interessades, truqueu al 932688130 o envieu un 
correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 
 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do?reqCode=formulariBuit&idServei=CLT504SOLC&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcanalempresa.gencat.cat%2Fca%2Fintegraciodepartamentaltramit%2Ftramit%2FPerTemes%2FSubvencions-per-a-lexecucio-dobres-de-conservacio-i-manteniment-dimmobles-de-notable-valor-cultural-CLT504%3Fmoda%3D1&idPDFDownload=220720090148&idWebForm=
https://canalempresa.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/CLT504_180-V03-22-pressupost_liquid.xlsx
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT504SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcanalempresa.gencat.cat%2Fca%2Fintegraciodepartamentaltramit%2Ftramit%2FPerTemes%2FSubvencions-per-a-lexecucio-dobres-de-conservacio-i-manteniment-dimmobles-de-notable-valor-cultural-CLT504%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/

