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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT 
DE LES ARTS PER A LA MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES DELS EQUIPAMENTS 
CULTURALS PER AL BIENNI 2022-2023 (CLT040)  
 
CONVOCATÒRIA 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES  
 
Són subvencions per a la millora de les 
infraestructures en equipaments escènics i musicals, 
centres i espais d'arts visuals i centres de creació 
artística ubicats a Catalunya, durant un període 
biennal 2022-2023. 
 
Les entitats que formeu part del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) 
podeu sol·licitar subvenció per a les modalitats 
següents: 
a) Suport a l'adequació i la millora de l'accessibilitat 

als equipaments. 
b) Suport a la millora de la seguretat dels artistes i 

professionals tècnics dels equipaments. 
 
Quines despeses són subvencionables? 
En el cas de la modalitat a), són despeses 
subvencionables les actuacions següents, sempre 
que derivin de l'auditoria d'accessibilitat 
corresponent: 
- Instal·lació d'ascensor 
- Realització d'una rampa 
- Espais a platea per a persones amb mobilitat 

reduïda (amb seient abatible per als 
acompanyants) 

- Homologació dels muntacàrregues per a l'ús de 
persones 

- Noves places d'aparcament 
- Passamans 
- Franges guies d'encaminament 
- Bucle magnètic 
- Taulells accessibles 
- Habilitació d'emergència accessible 
- Senyalització 
- Baranes tipus forquilla 

En tot cas, no són subvencionables les despeses de 
contractació de l'auditoria d'accessibilitat ni els 
projectes d'obres. 
 
En el cas de la modalitat b), són despeses 
subvencionables l'adquisició o la instal·lació de 
material de seguretat: mosquetons, eslingues, 
cables, cordes, ancoratges, polipast, corrioles 
(politges), criques, grillets, agafadors de barra, 
ganxos, trusts i triliters, Grigri (bloquejador), arnesos, 
giratoris, protectors (columnes, cables...), traktel, 
matalassos, eines de ferreteria, biga/bigues, 
tallafocs, senyalització d'emergència, escales de 
seguretat i plataformes elevadores. 
 
Quins són els requisits per accedir-hi? 
• Cal que l'entitat sol·licitant sigui propietària o 

disposi de la gestió de l'equipament, centre o 
espai corresponent. En cas que el projecte 
comporti la realització d'obres en l'immoble, si el 
sol·licitant no n'és el propietari, cal que estigui 
autoritzat pel propietari per dur a terme l'actuació 
corresponent. Les actuacions objecte de la 
subvenció s'han d'executar durant el bienni 
objecte de la convocatòria i, en tot cas, s'han 
d'acabar abans del 31 de desembre del segon 
any. 

• Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud que 
inclogui un únic projecte per equipament i 
modalitat. En cas que el sol·licitant sigui titular o 
gestioni més d'un equipament, pot presentar, 
com a màxim, dues sol·licituds, una per a 
cadascun dels equipaments i per a una sola 
modalitat. 

• Per a la modalitat a): 
- Les entitats sol·licitants han de disposar 

d'una auditoria d'accessibilitat. Una auditoria 
d'accessibilitat és un informe d'una empresa 
especialitzada en termes d'accessibilitat en 
què s'especifiquen les mancances de 
l'equipament. 

- Les obres han de complir les previsions de 
la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, 
d'accessibilitat. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8771/1931431.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929641.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/Equipaments/equipaments_escenicomusicals_i_darts_visuals/sistema_public_dequipaments_escenics_i_musicals/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/Equipaments/equipaments_escenicomusicals_i_darts_visuals/sistema_public_dequipaments_escenics_i_musicals/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1793207&type=02&functionalId=1426615
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1793207&type=02&functionalId=1426615
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Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds del 14 
d'octubre al 2 de novembre, a les 14h de 2022. 
 

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud? 
En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar 
la documentació següent: 
a) Model de pressupost i projecte de l'activitat 

segons els models de l'OSIC disponibles a 
l’apartat «documentació relacionada». 

b) Per a la modalitat a) s'ha de presentar l'auditoria 
d'accessibilitat corresponent. 

c) En el cas d'obres en l'equipament o centre de 
creació, declaració responsable, que consta en 
el formulari normalitzat de sol·licitud, de 
mantenir l'ús cultural corresponent de 
l'equipament o centre, durant un període mínim 
de cinc anys, o si es tracta d'un arrendatari amb 
un contracte de vigència inferior al període 
indicat o d'un altre títol amb una vigència inferior 
als cinc anys, cal que declari que també disposa 
del document acreditatiu del propietari de 
l'immoble que garanteix l'ús esmentat per a la 
resta del període. 

 

Important  

• Es una convocatòria de concurrència NO 
competitiva, per la qual cosa, els atorgaments 
es faran seguint l’ordre de presentació de 
sol·licituds, fins a esgotar el pressupost 
disponible. 

• L'import de la subvenció per a cada sol·licitud és 
com a màxim de 20.000,00 euros. 

• En el cas de les modalitats a) i b) se 
subvenciona fins al 50%. 

• L'import mínim per sol·licitud és de 1.000 euros. 
No s'admeten les sol·licituds per a imports 
inferiors a aquesta quantitat. Així mateix, s'han 
de denegar les sol·licituds que, un cop 
revisades, només puguin obtenir un import 
inferior a 1.000 euros. 

 
 
 

Recordeu que... 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les 
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts.  
 
Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 
688 130. 

 
 
 
 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT040SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-biennals-per-a-la-millora-de-les-infraestructures-dels-equipaments-culturals-CLT040%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-biennals-per-a-la-millora-de-les-infraestructures-dels-equipaments-culturals-CLT040

