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Objectiu:

 Facilitar l’aposta dels Punt TIC per la innovació social digital.

 Dotar el territori d’eines útils per donar resposta als reptes col·lectius. 

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

Bases 

reguladores https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7786/1720716.pdf

Destinataris: entitats públiques o privades que gestionen un Punt TIC.

Pressupost de la convocatòria: 60.000 EUR.

Import de les subvencions: de 3.000 a 6.000 EUR (en cap cas superarà el cost de la 
despesa realitzada).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7786/1720716.pdf
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Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

Objecte: 

 Finançar l’adquisició de maquinari per a la realització de projectes i activitats 
d’innovació social digital i col·laborativa per part dels Punt TIC.

 Compra feta o futura.

Valoració de les candidatures en una escala d’1 a 50 punts.

 Puntuació mínima requerida: 35 punts.

 Despesa subvencionable igual o superior a 3.000 €, IVA inclòs.



Ajuts per impulsar la innovació social a la XPT

5

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Per tal que sigui subvencionable, l’adquisició de maquinari haurà de realitzar-
se :
 Durant el 2018.
 2019, fins 2 mesos després de la resolució i notificació
 Durant el de la convocatòria.

 Presentació de sol·licituds: la convocatòria en fixarà el termini (normalment, 2 
mesos).

 Resolució i notificació de la convocatòria: 3 mesos des de la finalització del 
termini per a la presentació de sol·licituds.

Terminis: 

 Justificació: 3 mesos des de la notificació de la resolució.
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Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

Documentació a presentar:

 Sol·licitud (la convocatòria n’establirà el termini de presentació).

 Memòria descriptiva del projecte de compra de maquinari, que inclogui:
 Anàlisi de l’entorn sòcio-econòmic
 Descripció dels agents de la quàdruple hèlix presents al territori i de les línies 

de col·laboració actuals o futures promogudes per l’entitat amb aquells.
 Objectius i justificació de la seva necessitat.
 Contribució a la resolució de reptes socials del territori.
 Activitats a desenvolupar, calendari d’execució i pressupost.
 Coordinació entre les accions a realitzar i les d’altres agents del territori.
 Beneficis i impacte social potencials
 Indicadors quantitatius i qualitatius de seguiment i mesura de l’impacte.
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Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

Documentació a presentar:

 Certificat de l’acord de l’òrgan competent per sol·licitar la subvenció.

 Declaracions responsables del compliment de la normativa sobre:
 Requisits per obtenir la condició de beneficiari.
 Obligacions tributàries
 Inexistència de deutes amb l’Administració de la Generalitat
 Coexistència d’ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat
 Mesures d’integració social de persones amb discapacitat
 Normativa en matèria de política lingüística
 D’eradicació de la violència masclista
 D’igualtat de gènere
 Adaptació a la normativa vigent en matèria d’associacions i fundacions
 Normativa en matèria d’IVA
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

a) Adequació del projecte o activitat per resoldre reptes socials o col·lectius del territori 
(màx. 15 punts). 

b) Qualitat de la memòria descriptiva del projecte o activitat (màx. 15 punts).

c) Recursos destinats per l’entitat a la innovació social digital (màx. 8 punts).

d) Experiència de l’entitat en projectes d’innovació social digital i ús de les TIC (màx. 8 
punts).

e) Visibilitat dels projectes de l’entitat i participació en la Xarxa Punt TIC (màx. 4 punts)
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Vocació per resoldre reptes socials o col·lectius del territori.

 Interacció amb altres entitats de l’entorn.

 Alineament de la metodologia del projecte/ activitat amb els objectius del 
programa Catlabs. 

 Impacte social i ciutadà, i complementarietat amb altres iniciatives del territori.

 Compromís de l’entitat amb l’impuls de les vocacions STEM entre els i les 
joves, i amb la inclusió de col·lectius amb especials dificultats.

a) Adequació del projecte o activitat per resoldre reptes socials o col·lectius del territori 
(màx. 15 punts). 
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts):

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Precisió en l’anàlisi de l’entorn sòcio-econòmic.

 Detall en la descripció dels agents de la quàdruple hèlix del territori.

 Detall en la descripció dels objectius del projecte i de la justificació de la seva 
necessitat i impacte social. 

 El projecte/ activitat resol o contribueix a resoldre un repte social del territori.

 Claredat i concisió en la descripció de les activitats a desenvolupar.

 Detall en la descripció dels beneficis i impacte social potencials.

 Qualitat i eficiència dels indicadors de seguiment i mesura de l’impacte social.

 Informació de l’existència d’una comunitat local d’innovació amb participació 
ciutadania per a la resolució de reptes socials.

b) Qualitat de la memòria descriptiva del projecte o activitat (màx. 15 punts).
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Recursos materials i tecnològics destinats al projecte o activitat.

 Personal assignat a projectes d’aquest àmbit i temps dedicat.

 Compromís de l’entitat amb la sostenibilitat i estabilitat del projecte/ activitat 
d’innovació social digital. 

 Existència d’un pla d’acció, en fase d’execució o dissenyat per al futur, en 
matèria d’innovació social digital..

c) Recursos destinats per l’entitat a la innovació social digital (màx. 8 punts).
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Descripció dels projectes realitzats i el seu impacte social.

 Coincidència entre els objectius de l’entitat i les prioritats de la convocatòria.

 Compromís de l’entitat amb el programari lliure, el coneixement obert i la 
filosofia maker-open. 

 Experiència en la creació i adaptació de continguts i aplicacions digitals de codi 
obert i llicència creative commons.

 Avaluació del paper de referent tecnològic per a ciutadans, empreses i entitats.

d) Experiència de l’entitat en projectes d’innovació social digital i ús de les TIC (màx. 8 
punts).
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Coneixement i difusió dels projectes més enllà del propi municipi o comarca.

 Interacció amb altres Punt TIC i entitats de l’entorn: descripció dels espais de 
col·laboració, dels projectes realitzats conjuntament, etc.

 Grau i freqüència d’interlocució amb l’Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC.

 Participació activa en la Xarxa Punt TIC (assistència a jornades, participació en 
activitats formatives...)

e) Visibilitat dels projectes de l’entitat i participació en la Xarxa Punt TIC (màx. 4 
punts):
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Criteris de valoració de les sol·licituds (màxim 50 punts) :

 En cas d’empat: 

Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 En cas de nou empat, es valorarà la candidatura els beneficis i impacte social 
de la qual rebi major puntuació.

 Es prioritzarà la proposta que obtingui una major puntuació en la memòria 
descriptiva del projecte. 
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Ajuts per a l’adquisició de maquinari de fabricació digital per part dels Punt TIC: 

 Compra realitzada amb anterioritat a l’obertura de la convocatòria: 
 Pagament del 100% de la subvenció als beneficiaris, una vegada 

comprovada la documentació justificativa.

Pagament de les subvencions. Dos casos: 

 Compra futura: 
 Bestreta per import del 40% de la subvenció, en el moment de la resolució.
 Pagament del 60% restant, una vegada comprovada la documentació 

justificativa.



Moltes gràcies,
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