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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
RESOLUCIÓ CLT/207/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria per a
la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018 (ref. BDNS 384737).
Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 24
de gener de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni
cultural per a l'any 2018,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament 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 24 de gener de 2018, pel qual s'aprova la
convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018.

Barcelona, 2 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 24 de gener de 2018, pel qual
s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018.

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 6
de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió
d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant 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, pel qual s'aprova la
modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de
concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre (DOGC núm. 7511, de
5.12.17);
Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió 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 Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener (DOGC núm.
7540, de 22.1.2018);
D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;
A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:
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—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018 en
les línies següents:
1. Subvencions per al disseny i la implantació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i
universitats públiques.
2. Subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
3. Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya.
4. Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
5. Subvencions per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles i d'elements històrics i artístics
del patrimoni immoble.
6. Subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni
documental de Catalunya custodiats en arxius.
7. Subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) Les bases generals que consten en l'annex de l'Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer
(DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), 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, pel qual s'aprova la modificació de les
bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicat
mitjançant la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre (DOGC núm. 7511, de 5.12.17).
b) Les bases específiques que consten en l'annex de l'Acord de 20 de desembre de 2017 del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de
12 de gener (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018), excepte en la línia de subvencions per a l'execució d'obres de
restauració i de conservació d'immobles de notable valor cultural.
c) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és d'1.070.000,00 euros, que es financen amb càrrec al pressupost
prorrogat de l'OSIC per a l'exercici 2018. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds
rebudes i de la disponibilitat pressupostària.
En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d'algunes de les partides pressupostàries dins d'una
línia de subvenció, l'import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries de
la mateixa línia de subvenció en funció de les sol·licituds admeses.
La distribució per a cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:
1. Subvencions per al disseny i la implantació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i
universitats públiques.
La dotació màxima de la convocatòria és de 45.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/4600001, 7495D/4610001 i 7495D/4490001.
2. Subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.
3. Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya.
La dotació màxima de la convocatòria és de 235.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4800001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.
4. Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
7495D/7600001.
5. Subvencions per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles i d'elements històrics i artístics
del patrimoni immoble.
La dotació màxima de la convocatòria és de 230.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/7600001, 7495D/7610001, 7495D/7800001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001.
6. Subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni
documental de Catalunya custodiats en arxius.
La dotació màxima de la convocatòria és de 60.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4490001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.
7. Subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus.
La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4800001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 20 de febrer al 5 de març del 2018.

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva
justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la
qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i
revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les
plataformes següents:
a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada
majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes
(http://www.eacat.cat).
b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura
(http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).
A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a
les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte
d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.
Això no obstant, quan es tracti de persones físiques, les sol·licituds es poden presentar per mitjans telemàtics a
través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), o bé
presencialment al Registre General del Departament de Cultura (Palau Marc, rambla de Santa Mònica, núm. 8,
08002 Barcelona), o als registres generals dels serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol
lloc dels que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o
actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir al portal Tràmits del Departament de Cultura
(http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) o també als registres generals del Departament de Cultura.

—6 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'OSIC, que elabora la proposta provisional de
resolució, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, i l'eleva al Consell
d'Administració de l'OSIC.
El Consell d'Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.
L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta provisional, de les
acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la
base general 12, i l'eleva a l'òrgan resolutori.
Prèviament a la concessió de les subvencions, l'administradora de l'OSIC resol sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds.
Correspon al Consell d'Administració de l'OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a
través d'un acord que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de
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la data de publicació de la convocatòria, excepte en la línia de subvencions a municipis i comarques per a
inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, que s'haurà de dictar i publicar en el termini
màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.
Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions es publiquen al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html) i, si escau, als taulers d'anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rambla de Santa
Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona) i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a
http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials/) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i
que 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 data de publicació.
Transcorregut el termini màxim establert sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—7 Les persones membres de les comissions de valoració de les diferents línies de subvencions són nomenades
per resolució del conseller de Cultura, que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—8 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 partir de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(18.046.025)
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