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SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT 
TECNOLÒGIC PER A ENTITATS PRIVADES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE DE L'ÀMBIT DE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL I EL PATRIMONI 
ETNOLÒGIC DE CATALUNYA 
 
CONVOCATÒRIA: DOGC Núm. 8525 - 19.10.2021 
BASES ESPECÍFIQUES: DOGC Núm. 8519 - 8.10.2021 
 
Quin és l’objecte d’aquesta línia de subvencions? 
Contribuir econòmicament a l'adquisició d'equipament 
tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació 
d'aquelles entitats privades sense ànim de lucre que 
tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades 
amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic 
de Catalunya. 
 
Quins són els requisits per optar-hi?  

• Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva 
activitat en un local situat a Catalunya. 

• L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha 
de destinar a donar suport a les activitats pròpies de 
l'entitat beneficiària o a les activitats de cultura 
popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les 
entitats o col·lectius als quals estigui obert 
l'equipament cultural. 

• L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha 
de destinar a les finalitats de l'entitat i no pot ser per 
a ús personal, comercial ni professional. 

• Les inversions objecte de la subvenció s'han de 
realitzar durant l'any de la concessió de la subvenció. 

• Destinar l'equipament tecnològic subvencionat a la 
finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys. 

• Cada sol·licitant només pot presentar una única 
sol·licitud. 
 

Quina és la quantia de les subvencions?  

• La quantia de la subvenció serà d'un mínim de 
400,00 euros i d'un màxim de 5.000,00 euros i, en tot 
cas, no pot superar el 70% del cost de les inversions. 

• S'hauran d'inadmetre les sol·licituds de subvenció 
d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin 
un pressupost inferior a 800,00 euros. 
 

Quines despeses són subvencionables?  

• Es consideren despeses subvencionables únicament 
les despeses per a l'adquisició de l'equipament 

tecnològic objecte de subvenció, així com les 
derivades directament de la posada en marxa 
d'aquest. 
 

• Les inversions subvencionables són les següents: 
- Adquisició d'ordinadors de sobretaula, 

ordinadors portàtils i tauletes tàctils, per al treball 
presencial o el teletreball.  

- Adquisició de recursos tècnics per a la 
realització de videoconferències: càmeres web, 
micròfons i auriculars.  

- Adquisició d'elements per a la millora de la 
connectivitat: cables de xarxa, commutadors en 
xarxa i repetidors de senyal wifi.  

- Adquisició de recursos tècnics destinats a la 
realització de reunions telemàtiques i de 
presentacions públiques: projectors, pantalles, 
pissarres electròniques, càmeres web i 
micròfons especials per a sales de 
videoconferències.  

- Adquisició del programari necessari per a 
l'explotació dels equipaments esmentats a les 
lletres anteriors, sempre que estigui vinculat a 
l'objecte d’aquestes subvencions.  

- Adquisició de videocàmeres i els seus 
complements per a l'enregistrament i la 
retransmissió en directe o reproducció en diferit, 
a través d'internet, d'esdeveniments culturals 
propis de l'entitat sol·licitant. 
 

• No són subvencionables les despeses següents: 
- Adquisició d'equipament escenotècnic per a 

equipaments culturals. 
- Adquisició de terminals de telefonia. 
- Adquisició de servidors informàtics. 
- Inversions en la instal·lació de cablejat per 

afavorir la millora de la connectivitat de 
l'equipament. 

- Arrendament financer o lísing de qualsevol 
equipament tecnològic. 

- Contribucions en espècie com a part del cost del 
projecte. 

- Despeses indirectes o generals. 
- Despeses de personal. 
- Despeses facturades a l'entitat pels membres 

del seu òrgan de govern. 
 

 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8525/1874998.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8519/1873693.pdf
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Quins són els criteris de valoració de les sol·licituds? 

• Adequació de la proposta d'inversió a les necessitats 
de dotació d'equipament per a la millora de l'activitat i 
el funcionament de l'entitat sol·licitant (fins a 3 
punts). 

• Que l'entitat sol·licitant dugui a terme activitats 
culturals de manera continuada al llarg de l'any (fins 
a 2 punts). 

• Capacitat gestora de l'entitat sol·licitant en relació 
amb la seva organització. Valoració de la capacitat 
d'innovació i adaptació (fins a 2 punts). 

• Grau d'impacte derivat dels efectes de la crisi 
sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 
(fins a 2 punts). 

• Finançament previst al marge de la subvenció de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 
punt). 
 

Quin és el període de sol·licitud? 
Del 20 d'octubre al 4 de novembre del 2021 
 
 
RECORDEU QUE...  
Trobareu tota la documentació relacionada amb aquesta 
línia de subvencions AQUÍ 
 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us podem assessorar i tramitar la 
vostra sol·licitud de subvenció. Si hi esteu interessades, 
envieu el més aviat possible un correu electrònic a: 
ateneus@ateneus.cat 
 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ladquisicio-dequipament-tecnologic-per-a-entitats-privades-sense-anim-de-lucre-de-lambit-de-la-cultura-popular-i-tradicional-i-el-patrimoni-etnologic-de-Catalunya-CLT096?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
mailto:ateneus@ateneus.cat

