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SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 

FEDER – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). Departament de Cultura 

Pressupost:                                                                                     5.500.000 €  Termini de presentació:                                      9 de desembre 

o Eix prioritari 2. PI 2.3. – OE 2.3.1.                       1.000.000 €  
o Eix prioritari 4. PI 4.3. – OE 4.3.1.                       1.500.000 €    
o Eix prioritari 6. PI 6.3. – OE 6.3.1.                       3.000.000 € 

Del 26/09/2019 fins al 09/12/2019 

01. Beneficiaris 

Entitats que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i musicals i que siguin: 

- Entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària. 
- Fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili a Catalunya. 

02. Resum 

Objectiu: fomentar l'execució d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals a Catalunya. 

Els projectes susceptibles de cofinançament s’han d’adequar als eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 següents: 

Eix prioritari 2. Millorar l'ús, la qualitat i l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC): PI 2.3. - OE 2.3.1. 
Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: PI 4.3. - OE 4.3.1. 
Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: PI 6.3. - OE 6.3.1. 

Actuacions subvencionables: 

1. Eix prioritari 2: les operacions han d’estar alineades amb l’Agenda Digital Catalunya 2020, l’Agenda Digital Espanyola, l’Agenda Digital Europea i 
l’Estratègia Europa 2020.  

 Projectes d’utilització i millora de les TIC i les aplicacions mòbils i multiplataforma. 

 Aplicació de les TIC per conèixer les preferències i característiques dels públics: implantació d’eines per a l’explotació de dades. 

 Desenvolupament de serveis de ticketing per millorar els serveis d’atenció al client. 

 Projectes que fomentin la interacció ciutadana i la inclusió social amb els equipaments escènics i musicals a través de les TIC. 

 Projectes que implementin sistemes tecnològics a través de les TIC per facilitar l’accés als continguts culturals als col·lectius amb discapacitat. 

2. Eix prioritari 4: les operacions han d’estar alineades amb el Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, l'Estratègia Catalana de 
Renovació Energètica d'Edificis, el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020 i el Pla nacional d'Acció d'Eficiència Energètica 2017-2020 

 Inversions en eficiència energètica als edificis, sempre que segueixin la Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with 
Cohesion Policy funding (Comissió Europea, febrer de 2014). 

3. Eix prioritari 6: les operacions han d'estar alineades amb el Pla per a la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni cultural immoble de 
Catalunya (2019-2025). 

 Actuacions en els equipaments escènics i musicals que impliquin la restauració o renovació d’elements arquitectònics i de patrimoni cultural, 
i que permetin la millora de l’oferta turística i la seva incidència en l’entorn. 

Tipus d’ajut: subvenció a fons perdut, compatible amb altres subvencions d’entitats públiques o privades.  

Intensitat màxima de l’ajut: el 50% de la despesa subvencionable acceptada. 

Import subvenció per sol·licitud: un mínim de 100.000 € i màxim de 2.500.000 €. Projectes entre 200.000 € i 5.000.000 € de despesa subvencionable. 

Documentació: formulari de sol·licitud, memòria tècnica (màxim 50 pàgines), quadre d’indicadors, declaració d’impacte ambiental, declaració 
responsable, etc. Els tràmits de la sol·licitud es faran a través de la plataforma SIFECAT 1420 (on estaran tots els models normalitzats), en el cas de 
les entitats participades pel sector públic de la Generalitat hauran d’accedir a la plataforma a través de l’EACAT. 

Pagament: es faran pagaments parcials semestrals a mesura que es justifiquin les despeses de l’operació subvencionada. 

Termini de resolució: 26 de març de 2020. 

Període d'execució: des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2022. En el moment de presentar la sol·licitud, els projectes no poden 
estar finalitzats materialment o executats íntegrament. 

http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/PO_FEDER_CATALUNA1420_nov18.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/PO_FEDER_CATALUNA1420_nov18.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf?
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf?
https://aplicacions.economia.gencat.cat/sifecat1420/index.html
http://www.eacat.cat/
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Generació d'ingressos: Per a cada operació, cal especificar si es preveu que es generaran ingressos nets, d'acord amb el que estableixen l'article 61 i 
l’article 65.8 del Reglament (UE) 1303/2013. Excepte per a les que tinguin un cost subvencionable inferior a 1.000.000 € i altres que preveu l’article. 

Més informació:                       DOGC – Convocatòria                                                    DOGC – Bases Reguladores                           

                                                     GenCat – Informe FEDER - Cultura                              GenCat – Més informació         

03. Requisits 
 

- Projectes en fase d’execució o de planificació en el moment de fer la sol·licitud, no s’admetran projectes ja completats. 
- Ser titular de l’equipament escènic i musical on es farà l’operació, o tenir-lo cedit per poder realitzar l’operació objecte de la subvenció, i que 

aquest formi part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM). 
- Cada entitat ha de presentar les sol·licituds de subvenció emmarcades en un únic eix prioritari i podrà presentar un màxim de 4 sol·licituds en 

cadascun dels eixos prioritaris. Una operació pot agrupar despeses corresponents a altres eixos prioritaris, sempre que aquestes no superin els 
200.000 € i, alhora, la despesa vinculada a l’eix principal sigui majoritària. 

- Operació/projecte amb entitat com a tal, no pot ser una agregació de despeses sense una relació o un objectiu que la identifiqui com a operació. 
- Totes les actuacions s'han de poder lliurar totalment per a l'ús públic, una vegada hagi estat executada l'operació objecte de subvenció. 

04. Despeses subvencionables 
 

- Despeses de personal: personal existent i de nova contractació dedicat inequívocament a l’operació subvencionada, sempre que l’operació estigui 
inclosa en l’eix prioritari 2. 

- Despeses de lloguer o ús d’espais: excloses les despeses corresponents a l’activitat ordinària del centre o la imputació proporcional d’aquestes. 
- Despeses d’equipament i materials: en el cas que no s’utilitzin en tota la seva vida útil per a l’operació, només es consideraran subvencionables 

les despeses d’amortització. 
- Adquisició de terrenys no edificats i edificats: fins a un màxim del 10% de la despesa total subvencionable de l’operació. 
- Despeses vinculades a prestacions de serveis especialitzats: comunicació, difusió, etc. 

L'operació podrà integrar despeses subvencionables d'inversió, d'adquisició de maquinari, realització d'estudis, treballs tècnics i actuacions de difusió.  

No subvencionables: despeses indirectes, despeses financeres, impostos indirectes, despeses de gestió de la Sol·licitud de subvenció, etc.   

Les entitats beneficiàries podran subcontractar fins al 100% de l’execució de l’actuació. 

05. Criteris de valoració 

Criteris de valoració generals (màxim 20 punts) 

 Interès i qualitat del projecte presentat (màxim 10 punts) 

 Retorn econòmic i social del projecte (màxim 6 punts) 

 Categoria de protecció dels béns immobles objecte d’actuació (màxim 4 punts) 

Criteris de valoració específics segons l’eix en que s’emmarquin les actuacions  

Emmarcades en l’eix prioritari 2 (màxim 10 punts) 

 Augment de l’eficàcia i eficiència en la prestació de serveis públics en línia (màxim 2 punts) 

 Impacte positiu en l’augment de l’ús de les TIC per part dels beneficiaris (màxim 2 punts) 

 Capacitat de desenvolupar models de serveis públics sostenibles i de màxim abast (màxim 2 punts) 

 Aplicacions, plataformes tècniques i solucions de programari lliure segons normes i estàndards nacionals i internacionals (màxim 1 punt) 

 Integració de la informació, de les aplicacions i els sectors (màxim 1 punt) 

 Fomentar l’emprenedoria en el sector TIC, facilitar el creixement de les empreses i incentivar la seva internacionalització (màxim 1 punt) 

 Repercussió dels projectes (màxim 1 punt) 

Emmarcades en l’eix prioritari 4 (màxim 10 punts) 

 Alienació amb la resolució TES/577/2015, de 30 de març, pel qual s’estableixen els criteris ambientals (màxim 3 punts) 

 Generació de beneficis econòmics i socials amb promoció de l’economia baixa en carboni o la producció d’energia renovable (màxim 3 punts) 

 Intervencions basades en auditories energètiques i/o certificacions d'eficiència energètica (màxim 2 punts) 

 Compliment més enllà dels mínims requeriments legals de comportament energètic (màxim 2 punts) 

Emmarcades en l’eix prioritari 6 (màxim 10 punts) 

 Atractiu turístic o contribució a la millora de l'oferta turística del territori (màxim 5 punts) 

 Valor arquitectònic i urbanístic i actuacions en el patrimoni cultural dels nuclis antics en municipis (màxim 5 punts) 

Les sol·licituds que no obtinguin un mínim de 15 punts quedaran excloses del procediment. Hauran d’obtenir, com a mínim, la meitat dels punts tant 
als criteris generals (mínim 10 punts) com als específics (mínim 5 punts). 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7967/1761397.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7958/1760123.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/osic/05_noticies/Noticies_2019/Docs_noticies_2019/Feder.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Feder-00002

