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Pia Subias, Àrea de Públics
Àlex Méndez, Equip d'Ajuts
Dijous, 21 de febrer de 2023

Adquirir o implementar eines 
tecnològiques de fidelització i 
creació de comunitats per a 
l'execució de plans de 
desenvolupament 
d'audiències per a la cultura
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Per què la línia de subvencions per adquirir o implementar eines 
tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per a 
l'execució de PdA?

Ø Cal disposar de dades dels usuaris per a la gestió de públics
§ Us aporten valor
§ I permeten millorar l’apropament a les persones que gaudeixen de la

cultura i de les que encara, no en són usuàries.

Ø Així, el 2019, es va promoure un canvi de model de la gestió amb l’ús 
d’eines tecnològiques que permetessin:
§ generar i transferir valor
§ conèixer el comportament dels públics que ja té expectatives d’ 

interactivitat i interconnexió amb creadors, agents i altres públics
§ i alhora enfortir l’estratègia digital
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Àmbits
Línia transversal que s'adreça als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre 
i circ), arts visuals, audiovisual, llibre, música, videojocs i cultura digital
Destinataris
• Empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, que 

duguin a terme la seva activitat en els àmbits indicats.
• Entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de 

professionals, empreses o entitats d'un sector cultural.
• No es poden presentar:
• a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques 

independents, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals ni els consorcis. b) Les entitats de 
foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural. c) Les entitats participades als 
seus òrgans de govern o al seu capital per entitats bancàries. d) Les entitats que gestionen o són titulars dels 
equipaments escènics i musicals que preveu l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema 
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017)

Requisits
• Cal disposar d'un Pla de desenvolupament d'audiències (PdA)
• Dur a terme l'activitat o la inversió entre l'1 de gener i el 30 de novembre
• Fer servir el català com a llengua vehicular en la difusió, la promoció i el 

màrqueting de les accions d'execució del pla de desenvolupament 
d'audiències, com a mínim, en un 50%.
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ØEl pla ha de contenir:

§ antecedents, diagnòstic, planificació d'estratègies i 
indicadors per crear i desenvolupar públics culturals

§ el calendari i accions per atendre la demanda segons la 
diversitat de públics

§ les eines tecnològiques de fidelització i creació de 
comunitats

§ la campanya de comunicació, difusió i màrqueting
§ Impacte previst o assolit i la seva avaluació

Ø Els plans son el resultat de l'estratègia per obtenir:

§ una incidència positiva en la gestió
§ i el creixement de públics.

"Amb el Pla, generem 

demanda, fidelitzem el 

públic 

existent, interaccionem amb 

el potencial. Creació de 

valor generant 

nous interessos, fomentant 

la participació ..."
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Quins son els criteris de valoració (1)?

a) Coherència entre el PdA i l'adquisició o implementació d'eines tecnològiques. 
Es valoren la coherència entre les accions, el calendari i el pressupost; els avenços 
assolits, i que es prevegi aplicar el resultat d'una consultoria de desenvolupament de 
públics, en cas que se'n disposi. Fins a 4 punts.

b) Interès cultural de l'actuació del PdA per a la qual cal adquirir o implementar eines 
tecnològiques, tenint en compte la seva repercussió en l'àmbit cultural català. Fins a 3 
punts.

c) Respecte de l’empresa o l’entitat:
c.1) Trajectòria de l’empresa o trajectòria de l’entitat. Fins a 1 punt.
c.2) Impacte de l’empresa o l’entitat en el sector cultural. Fins a 1 punt. 
c.3) Experiència de l’empresa o l’entitat en l’ús d’eines tecnològiques de fidelització i 
creació de comunitats. Fins a 1 punt.
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Quins son els criteris de valoració (i 2)?

d) Experiència i professionalitat de l'equip que implementa les eines tecnològiques per 
executar PdA. Fins a 3 punts.

e) Ús que s'ha fet de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats i el 
resultat assolit en l’execució del PdA. Fins a 3 punts.

f) Viabilitat de l'activitat o la inversió proposada, pla de finançament i grau de 
finançament aconseguit i previst al marge de la subvenció sol·licitada. Fins a 4 punts. 
Es valora especialment la diversificació de les fonts de finançament del projecte, tenint 
en compte l'aportació de recursos propis, la participació de patrocinis privats i altres 
ajuts públics.
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Despeses subvencionables

a) Despeses d'implementació (compra de llicències o serveis d'implementació) de 
sistemes informàtics per a la gestió de les relacions amb els públics (màrqueting 
relacional), com pot ser un sistema de CRM o eines d'aprenentatge automàtic, entre 
d'altres.
b) Despeses d'implementació (compra de llicències o serveis d'implementació) d'eines 
que transformin la informació en coneixement de valor dels usuaris culturals que 
permetin a les organitzacions prendre decisions, com pot ser la intel·ligència empresarial
(business intelligence).
c) Despeses d'implementació d'eines tecnològiques per a la realització d'enquestes als 
usuaris.
d) Despeses per a la incorporació de millores al web o desenvolupament d'aplicacions
per interactuar amb els públics i recollir-ne les opinions.
e) Despeses per a la implementació d'anàlisis de públics i d'estratègies de mapeig de 
comunitats o de segmentació de públics.
f) Despeses per a la implementació d'eines de màrqueting per fer campanyes segons els 
diferents segments de públics.
g) Les despeses de personal dedicat a les tasques anteriors.

No contempleu 

despeses de 

direcció, gerència, 

administració si no 

realitzen les 
despeses 

subvencionables
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Com us ajuda aquesta línia?

ü A tenir una anàlisi i coneixement més acurat de les vostres audiències.
ü A fer un seguiment més exhaustiu dels vostres públics i dels seus comportaments, i poder així, crear 

comunitats o engrandir-les, com també incrementar la difusió en l'àmbit territorial o focalitzar-vos en 
una segmentació concreta.

ü A millorar la comunicació mitjançant experiència personal adaptada a la persona, potenciant la relació
amb ella

ü S'aprèn a llegir més clarament els interessos de les persones.
ü Permet aconseguir que el públic percebi que hi ha un esforç i interès en apropar la cultura a aquells 

que demostren interès i a aquells a qui volem arribar.

ü Genereu vincles! La interacció és constant i s'avença en la fidelització!
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exemples d'eines per executar plans de desenvolupament d'audiències

Implementar eines de CRM per 
la gestió que permeti analitzar audiències,

treballar amb elles i implementar noves 
estratègies de difusió i comunicació

Gestió i mesurar 
el màrqueting digital

Automatitzacions 
de processos, 

segmentacions,
enquestadors..

Fidelitzar el públic i 
vincular-lo al relat

Treballeu amb agents que 
donin suport analític de les 
respostes dels públics, que 
treballaran amb vosaltresImplementar eines de CRM per 

avaluar i desenvolupar el Pla



21/2/23 | 10

Recordeu
Dur a terme l'activitat o la inversió entre l'1 de gener i el 30 de 
novembre d'aquest any.
Atenció!
No són subvencionables els sistemes de venda d'entrades ni l'adquisició o la 
millora d'equipaments o eines tecnològiques per a usos exclusivament 
administratius o que no es destinin a l'execució de plans de desenvolupament 
d'audiències.
Quantia
La quantia de la subvenció és com a màxim del 50% de les despeses 
subvencionables.
Calendari previst
Publicació bases: 6 de febrer
Publicació convocatòria: ahir 20 de febrer
Termini presentació sol·licituds: des d'avui 21 de febrer fins al 14 de març
Comissió de valoració: setmana del 24 d'abril (en funció nombre sol·licituds)
Concessió de subvenció: mitjans de maig
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Beneficiaris per àmbits 2019, 2021 i 2022
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Recomanacions
Ø Encoratgem les entitats a tornar-se a presentar en aquesta línia:

§ Mireu les bases objecte i despeses subvencionables.
§ Pregunteu-vos si feu les accions que es valoren en els criteris

Ø Les despeses de personal dedicat a les tasques subvencionables es poden 
imputar, però, recordeu: no contempleu despeses de direcció, 
gerència, administració si no realitzen les despeses subvencionables.

Ø Recordeu dir-nos si heu rebut altres subvencions per a les mateixes 
inversions.

Ø I recordeu! es valora la trajectòria i experiència en l'ús de les eines. No 
espereu a saber si teniu la subvenció per començar la implementació!
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Recomanacions

Recordem les subvencions del SDE
§ Consultoria Cultura, modalitat preferent de plans d’anàlisi i les 

estratègies per al desenvolupament de públics. I disposar així 
d'un pla de desenvolupament de públics o millorar el que ja 
teniu. Si en disposeu, es valorarà positivament en la nostra línia 
Adquirir i implementar...

§ Enguany incorporen la consultoria de plans d'accessibilitat.
§ Termini del 16.02 al 27.03.23. 
§ Presentació d'aquesta ajuda dijous 23.02! Hi sou a temps!

§ Persona de contacte: Sergi Orobitg sorobitg@gencat.cat

mailto:sorobitg@gencat.cat
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FAQS 
Dubtes i preguntes de la tramitació
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Sol·licitud

§ Documentació a presentar:
• Formulari de sol·licitud (signar amb certificat digital)
a) Memòria
b) Pressupost
c) Pla de desenvolupament d'audiències (a banda o dins la memòria)

§ Com s’emplena el pressupost?
o Import de la subvenció al pressupost i al formulari de sol·licitud
o Balanç despeses-ingressos
o Aportació empresa a ingressos

§ Per on es penja la documentació?
Ø Pàgina web Gencat > Tràmits (dins la convocatòria d'implementació)
Ø En enviar el formulari de sol·licitud es crea una àrea privada amb un codi ID
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Concessió

• A partir de la publicació de la proposta de concessió, hi ha un termini de 10 dies per:

1) Reformular el pressupost
§ Documentació a presentar:

• Pressupost reformulat (en excel): cal agafar el document de pressupost presentat 
a la sol·licitud i omplir la columna F ("pressupost reformulat").

§ Els imports finals seran els que determinin la justificació, així que cal reformular-ho amb 
sentit.

2) Acceptar o renunciar l'ajut atorgat

§ Un cop publicada la resolució de concessió de l'ajut, es fa el pagament del 80% de l'ajut.
• Cal estar al corrent de pagaments amb l’AEAT, ATC i SSGG.
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Justificació

§ Documentació a presentar:
1. Memòria justificativa
2. Pressupost justificatiu (en excel)
3. Compte justificatiu

§ Com s’emplena el compte justificatiu?
o Llegir instruccions de la pestanya, o comentaris del títol de les columnes
o No modificar el format de l'excel
o NIFs i avisos/errors
o Explicació columnes K i L.
o Columna P: seleccionar partida de la despesa

§ Cal justificar el total de la despesa.
• Desviació 20%

§ Per on es penja la documentació?
§ Pel web de la convocatòria --> botó justificació
• Un cop es justifica correctament, es tramita el pagament del 20% restant de la subvenció
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Contactes Adquirir o implementar eines tecnològiques

Unitat d'Ajuts

Àlex Méndez alex.mendez@gencat.cat / 93 552 91 69

Àrea de Públics

Pia Subias piasubias@gencat.cat / 93 554 78 49

Trobareu totes les subvencions en el blog
Públics culturals. Connectant comunitats

mailto:alex.mendez@gencat.cat
mailto:gilbertbernado@gencat.cat
https://publicsculturals.blog.gencat.cat/

