
    

    

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A LA 
MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D’ARTS 
ESCÈNIQUES I MUSICALS AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 30 de desembre de 2021 

Subvencions per a la modernització i la gestió 
sostenible de les infraestructures d'arts 
escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next 
Generation UE. 
 
BASES: DOGC núm. 8571 - 27.12.2021 
CONVOCATÒRIA: DOGC núm. 8574 - 30.12.2021 

 
Aquestes subvencions volen contribuir al finançament 
d'inversions o despeses orientades a la modernització 
digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en 
infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i 
musicals ubicades a Catalunya. 
 
Qui pot optar a aquestes subvencions? 

• Equipaments de titularitat pública o privada amb una 
programació professional o no professional que 
duguin a terme la totalitat o la major part de la seva 
activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la 
música en viu. 

• Les entitats privades sense finalitat de lucre poden 
optar a les modalitats b), c) i d). 

 
Quins requisits i condicions s’han de complir? 
Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats 
sol·licitants han de complir els requisits següents: 
 

• Cal ser propietàries de l'equipament escènic on es 
faran les actuacions objecte de la sol·licitud o que 
tenir l'ús de l'equipament per poder-hi fer les 
actuacions esmentades (arrendament, cessió o 
usdefruit). 

• En cas de no ser propietàries, la sol·licitant ha 
d'estar formalment autoritzat per la propietat per fer 
les actuacions objecte de la subvenció si impliquen 
efectuar obres de reforma a l'immoble. 

• S’ha de garantir que l'equipament adquirit mitjançant 
la subvenció es destinarà a la finalitat prevista durant 
un període mínim de dos anys. 

• S’ha de garantir que es mantindrà l'ús prioritari 
teatral o musical de l'immoble, si es subvencionen 
obres de reforma sobre l'immoble, durant un termini 
mínim de cinc anys. Si es tracta d'un arrendatari amb 
un contracte de vigència inferior al termini esmentat 
o supòsits anàlegs, cal que el propietari de l'immoble 
garanteixi l'ús esmentat per a la resta del període. 

REQUISITS ESPECÍFICS DE LA MODALITAT B) 

• Cal exhibir un mínim de 200 representacions d'arts 
escèniques de caràcter professional en un mateix 
teatre de la ciutat de Barcelona o un mínim de 60 
representacions en un mateix teatre d'altres localitats 
de Catalunya durant la temporada de l'any de 
concessió de la subvenció.  

 
REQUISITS ESPECÍFICS DE LA MODALITAT C) 

• Els equipaments han de programar un mínim de 24 
concerts professionals i de pagament durant la 
temporada de l'any de concessió de la subvenció. No 
computen, a aquest efecte, els concerts següents: 

- Els destinats al ball del públic assistent. 
- Les sessions de discjòqueis i les sessions 

habituals de discoteca en una sala. 
- Els que no estiguin subjectes a una entrada de 

pagament específica i estiguin inclosos en el 
pagament d'un servei de restauració (bar o 
restaurant). 

- Els espectacles de varietats. A l'efecte 
d'aquestes bases, s'entenen per espectacles de 
varietats els que estan formats per diverses 
atraccions o peces (música, dansa, teatre, 
humor i màgia) que no tenen un lligam entre si. 

 
REQUISITS ESPECÍFICS DE LA MODALITAT D) 

• En el cas d'equipaments amb una programació no 
professional, cal exhibir un mínim de 20 
representacions o concerts durant la temporada de 
l'any de concessió de la subvenció. 

 
Quines despeses són subvencionables? 
Es consideren despeses subvencionables les que 
estiguin relacionades amb qualsevol dels àmbits 
següents: 

a) Modernització dels sistemes digitals d'àudio i de les 
comunicacions en xarxa. 

b) Modernització dels sistemes d'il·luminació digital. 
c) Modernització dels sistemes de vídeo digital. 
d) Modernització dels sistemes de gestió digital de 

maquinària escènica. 
e) Modernització dels instruments i sistemes digitals de 

gestió artística i de producció d'espectacles. 
f) Inversions que promoguin la sostenibilitat ambiental 

mitjançant l'eficiència i l'estalvi energètic i d'aigua. 
g) Els costos de les actuacions preparatòries prèvies. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8571/1884123.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8574/1884885.pdf
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Totes les despeses subvencionables són imputables en 
la part que no hagi subvencionat cap altra entitat. La 
suma d'aquesta subvenció i de les subvencions d'altres 
entitats, d'altres ajuts, ingressos o recursos no pot 
superar el cost total de l'actuació. 

 
Quins són els criteris de valoració? 

• Adequació de la proposta d'inversió o despesa a les 
necessitats de l'equipament (fins a 4 punts) 

• Coherència de l'actuació objecte de la sol·licitud amb 
el pla d'actuació de l'equipament o amb la memòria 
d'activitats relativa a la temporada de l'any de 
concessió de la subvenció 

• Adequació tècnica dels materials objecte de la 
inversió i, si escau, de les obres associades a la 
finalitat que es descrigui en el pla de l'equipament o 
programa d'activitats 

• Capacitat gestora de la persona sol·licitant  

• Projectes amb finançament, al marge de la 
subvenció que se sol·liciti a l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, superior a un 80% del seu cost  

 
Quan podem presentar la sol·licitud? 

• El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de 
gener al 14 de febrer del 2022. 

 

• Per sol·licitar aquesta línia d'ajuts, caldrà fer-ho a 
través de la Seu electrònica de l'Administració de la 
Generalitat seu.gencat.cat a l'apartat Tràmits gencat. 

 
 

IMPORTANT  

• S'entén per temporada el període comprès entre l'1 
de setembre d'un any i el 31 d'agost de l'any 
següent. La temporada de l'any de concessió de la 
subvenció és la compresa entre l'1 de setembre de 
l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 
d'agost de l'any de concessió de la subvenció. 

• La quantia màxima de la subvenció serà de 
200.000,00 euros, i en cap cas serà superior al 80% 
del cost subvencionable. 

• Aquestes subvencions són compatibles amb altres 
ajuts per a la mateixa finalitat de l'Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les 
Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o 
vinculades al Departament de Cultura o participades 
per aquest.  

 

RECORDEU QUE...  
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de subvencions. Si hi esteu 
interessades, envieu un correu electrònic a: 
ateneus@ateneus.cat 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits
mailto:ateneus@ateneus.cat

