
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/288/2021, de 5 de febrer, 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 per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i
tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

Atès 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, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per
a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de
l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,

 

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 28 de gener de 2021, pel qual s'aproven les bases específiques que han de
regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana
i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.

 

—2 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, 5 de febrer 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 28 de gener de 2021, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals
d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Per l'Acord del 24 de novembre del 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 s'han modificat per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució
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CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

A principis de març del 2020, va ser reconeguda com a pandèmia global la COVID-19, que va derivar en la
declaració de successius estats d'alarma el 14 de març i el 25 d'octubre del 2020, aquest darrer vigent fins al 9
de maig del 2021, per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada i contenir la propagació de la malaltia.

Atesa l'elevada transmissió comunitària del virus, es va dictar la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que, a l'apartat 19, estableix la suspensió de
totes les activitats de cultura popular i tradicional. Aquesta restricció i d'altres que preveu la Resolució
esmentada s'han prorrogat mitjançant les resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de
gener, i continuen en vigor, com a mínim, fins al 8 de febrer.

Per aquest motiu, el Departament de Cultura creu necessari mantenir i ampliar el pla de rescat vigent destinat
a protegir el teixit cultural vinculat amb les activitats de cultura popular i tradicional, i donar-li el suport
necessari a fi que, un cop finalitzada aquesta crisi sanitària, es pugui reprendre l'activitat cultural al més aviat
possible.

Per això es crea una nova línia de subvenció que dona suport específic al sector de la cultura popular i
tradicional de Catalunya, que contribueix a finançar les despeses estructurals a les quals aquest sector ha
hagut de fer front tot i el cessament de l'activitat cultural a causa de la pandèmia.

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 per a despeses estructurals d'entitats de
cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que consten a l'annex d'aquest Acord.

 

 

Annex

Bases específiques de les subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional
catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19 (CLT084)

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a finançar les
despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament
de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Als efectes d'aquestes bases es consideren entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa les que
realitzen activitats relacionades amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i
protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, i que, per raó de l'activitat o el
destinatari, no siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les
confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar
activitats dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats
remunerades en l'àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia
que es portin a terme a Catalunya.
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—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir les condicions que estableix
la base general 4, així com, en el cas d'haver obtingut subvenció, continuar en l'exercici de la seva activitat a
31 de desembre del 2021.

3.2. Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries per a la mateixa finalitat
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l'Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; en canvi, són compatibles amb les altres subvencions
dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost
de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

3.3. Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat
procedents d'altres departaments de la Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat
que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

—4 Quantia

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros i
d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables les despeses estructurals a què han de fer front les persones beneficiàries tant durant
la suspensió de la seva activitat habitual per l'aplicació de mesures especials dictades per les autoritats
sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 com en el període posterior, fins
que es pugui reprendre l'activitat en un 70% respecte al 2019, d'acord amb la flexibilització de les restriccions
imposades per les autoritats competents i segons el període subvencionable establert a la convocatòria
corresponent.

5.2. Les despeses estructurals subvencionables són les despeses corrents següents: lloguers, quotes de
préstecs per al manteniment de l'activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i
altres despeses de funcionament.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

6.1. En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent:

a) Un pressupost a què fa referència la base general 8.1.b) de les despeses estructurals durant el període
subvencionable d'acord amb la base 5.1.

b) Una declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, segons la qual la persona sol·licitant es
compromet a mantenir-se en l'exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2021, d'acord amb la base
3.1.

c) Les declaracions responsables que estableix la base general 8.2, que consten al formulari de sol·licitud.

d) Si escau, la documentació que preveu la base general 12.5.

6.2. No cal aportar el projecte d'activitat o actuació que preveu la base general 8.1.a).

 

—7 Procediment de concessió

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

 

—8 Proposta de concessió

8.1 L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que
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es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de
participació i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

8.2 No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions que preveu la base general 11.4

 

—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 les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de la seva
presentació.

 

—10 Pagament

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de
la subvenció, sense exigència de la prestació de garanties.

 

—11 Justificació

11.1 El beneficiari de la subvenció ha d'acreditar l'import total de les despeses estructurals durant el període
subvencionable mitjançant la presentació d'un compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa,
d'acord amb la base general 17.1.c), abans del 31 de gener del 2022.

11.2 No s'acceptarà, en cap cas, que la despesa efectuada sigui inferior a la subvenció atorgada. En aquest
supòsit, es farà una reducció proporcional de l'ajut.

11.3. En cas que la persona beneficiària d'aquesta subvenció obtingui una subvenció ordinària per a les seves
activitats en les convocatòries per a l'any 2021 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha de fer constar
aquest ajut extraordinari com a part dels ingressos rebuts en la liquidació final que presenti en el moment de
justificar la subvenció ordinària percebuda.

 

(21.040.043)
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