SUBVENCIONS PÚBLIQUES I AJUTS ECONÒMICS
La Fundació Arqueològica Clos rep per primera vegada el 2020 dues subvencions públiques per a
projectes concrets.

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En data 10 de juliol de 2020 es presenta una instància per part de la Fundació Arqueològica Clos per la
qual s’exposa que a conseqüència de la crisi sanitària i la declaració d’estat d’alarma, la Fundació sol·licita
a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans l’ajornament de l’inici de les obres fins al pròxim juliol de 2021.
Posteriorment, durant els mes d’agost de 2020 i preveient la dificultat que suposaria per la Fundació
finançar el projecte de restauració el 2021, desenvolupem un projecte tècnic de restauració de l’ala sud
de la nau longitudinal del Campus arqueològic i demanem una subvenció a la Generalitat de Catalunya.
L’objecte de la subvenció sol·licitada és la contribució econòmica durant un període triennal a l’execució
d’obres de restauració i conservació d’immobles de bens culturals protegits de notable valor local.
L’import sol·licitat ha de ser màxim d’un 70% del pressupost de despesa. L’ajut econòmic atorgat ha
estat de 87.411€, i la reformulació del projecte ens ha permès presentar un pressupost final de
220.000€. L’atorgament d’aquesta subvenció serà un ajut important al projecte que s’iniciarà el juliol de
2021.
El calendari previst d’execució de l’obra és: inici de les obres el mes de juliol de 2021 i finalització de les
obres octubre de 2021.

SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, va concedir
el 2020 una subvenció de 18.000€ a la Fundació Arqueològica Clos per a desenvolupar el projecte Pla de
Comunicació i Promoció del Museu Egipci de Barcelona del 2020. L’import sol·licitat de la subvenció
equivalia a un 43% del total del projecte total, 41.660 €
L’objecte de la subvenció sol·licitada és la contribució econòmica durant un període anual que compren
únicament l’any 2020.
Projecte iniciat el 2020 i finalitzat el 2020.

