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Nota: les companyies, empreses i artistes donats d’alta a Cultura en Gira,  

NO s’han de tornar a donar d’alta a Programa.cat: podran accedir-hi amb 

l’usuari i contrasenya de Cultura en Gira. 

 

 

1. Introducció a Programa.cat 

El Departament de Cultura ha renovat el seu suport a la programació escènica 

municipal d’acord amb les tipologies d’equipaments i les modalitats de suport 

econòmic que estableix el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 

Catalunya (SPEEM). 

 

En relació amb aquest suport i amb la voluntat de construir un model estable i sòlid 

d’ajuts a la programació escènica municipal, la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona han acordat que a partir de l’any 2014 uneixen les seves 

línies d’ajuda destinades a les programacions estables professionals d’arts 

escèniques i música. 

 

Una de les principals noves vies de suport a aquestes programacions que ambdues 

administracions ofereixen de forma mancomunada és Programa.cat, un programa 

d’ajuts directes a la contractació d’espectacles i concerts que permet als 

programadors catalans contractar, a preus directament subvencionats, les 

propostes d’una llista d’activitats. Els municipis que se’n poden beneficiar són: 

o Municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals 

bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1).  

o Municipis que, tot i no estar integrats a l’SPEEM, hagin presentat la 

sol·licitud d’integració a l’SPEEM. 

o Municipis petits que no disposen d’equipaments escènics i musicals. 

o I/o, en el cas de la demarcació de Barcelona, aquells municipis adherits o 

en procés d’adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 

Municipals de la Diputació de Barcelona. 
 

 

 

 

 

2. Crear compte nou 
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En la pantalla de connexió a Programa.cat, hi trobareu la següent opció: Crear 

compte nou 

 

 

Depenent de la configuració del vostre navegador web pot aparèixer el 

missatge següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heu de clicar el botó: SÍ 
 

Es visualitzarà la pantalla per introduir les vostres dades. Els camps que porten 

asterisc “*” són obligatoris. 

 

Us recomanem que la contrasenya sigui senzilla de recordar, sense accents ni 

caràcters especials i amb 10 dígits com a màxim. 

 



 
 

 
                                                                                                                                  

La Rambla, 7, 2n 
08002 Barcelona 
difusioartistica@gencat.cat 

5

 

 

És molt important tenir en compte les restriccions següents: 
 

�  El sistema no permet que hi hagi NIF/CIF o adreces electròniques duplicades. 

�  Per escollir la vostra població heu de triar entre els valors següents: 

o Catalunya. 

o Si escolliu “altres” podreu entrar la població en un camp del text lliure i 

seleccionar el País. 
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Quan tot estigui correcte, apareixerà un missatge en pantalla que confirmarà que 

s’ha CREAT EL COMPTE. També s’enviarà un correu electrònic de confirmació a 

l’adreça electrònica proporcionada. 
 

En concret, rebreu el missatge de correu electrònic següent: 

 

 

Heu d’activar el compte en un termini de 7 dies. En cas contrari, desapareixerà 

del sistema i us hi haureu de tornar a donar d’alta. 
 

Feu clic a “activar compte” i ja podreu accedir a Programa.cat per presentar les 

vostres propostes. Tingueu en compte que per poder-les presentar, cal que estigui 

obert el període de presentació de propostes de Programa.cat. Podeu consultar els 

Terminis del programa al portal de Programa.cat i al web del Departament de 

Cultura. 
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3. Opcions de menú  

 

a. Actualitzar les dades de l’usuari. 

b. Consultar les dades de contacte dels programadors del territori. 

c. Presentar propostes artístiques a les convocatòries amb termini obert.  

 

a. Dades d’usuari/a 

Un cop activat el compte, es podrà accedir a aquesta opció de menú, que  permet 

l’accés a les dades que s’han introduït en la pantalla de creació de compte. 

Aquestes dades es poden modificar en qualsevol moment. 
 

b. Programadors 

Els usuaris amb perfil “professional” tenen l’opció d’accedir a un cercador de 

programadors que permet filtrar el resultat per diferents criteris de cerca: 

� Entitat en la qual treballa 

� Funció a l’entitat en la qual treballa 

� Noms i cognoms 

� Adreça postal i/o electrònica 

� Municipis, àmbits i espais ens els quals programa 
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El llistat amb el resultat de la cerca de programadors es pot exportar a un document 

Excel mitjançant la icona que trobareu al final de la pàgina. 
 

c. Propostes 

 

Aquesta opció de menú permet donar d’alta noves propostes artístiques a 

PROGRAMA.CAT, i consultar l’estat de les propostes. 

 

Per donar d’alta una proposta nova heu de clicar el botó: “ Entrar Nova Proposta”. 

 

Cal tenir una versió d’Acrobat compatible amb la requerida pel formulari de 

presentació de propostes. Si no la teniu, apareixeran determinats missatges d’avís. 

Es pot descarregar l’última versió de l’Acrobat de manera gratuïta des de la mateixa 

aplicació de PROGRAMA.CAT, a partir del “link-AQUÍ”. Aquest enllaç us portarà a 

l’adreça web oficial de descàrrega de la darrera versió del programari Acrobat. 

 

Quan feu clic al botó “Entrar nova proposta” apareixerà una pantalla on trobareu les 

convocatòries obertes i previstes. 
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Cal escollir la convocatòria oberta a la qual es vol presentar la proposta. 

 

Després de clicar la convocatòria a la qual es vol presentar la proposta, apareixerà 

una pantalla amb unes instruccions. És MOLT IMPORTANT llegir-les i imprimir-les 

si és la primera vegada que s’introdueix una proposta. La pantalla que apareix és la 

següent: 
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4. Presentar una proposta 

 

Recordeu que per presentar una proposta cal seguir tres passos: 

 

- Omplir el formulari de propostes 

- Adjuntar la documentació complementària i obligatòria de l’espectacle 

  

 

- Presentar la proposta    

  

 

a. Omplir el formulari de propostes 

 

Aquest formulari el podeu guardar en el vostre ordinador per omplir-lo (Fitxer – 

Anomena i desa) o informar-lo directament (on line). 
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Nota: 

 

Per canviar l’idioma/ortografia del document cal: 
 

1. Clicar Edició i després Preferències 

2. S’obre una finestra. Del menú de la dreta, clicar ortografia. 

3. Clicar en <> catalán (españa), activar  i assignar com a primer diccionari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formulari permet entrar les dades pàgina a pàgina i conté determinades 

validacions obligatòries i diferents formats de camp. Al peu de cada pàgina, hi ha 

el botó “validar”, que us permetrà conèixer si les dades introduïdes han superat 

aquestes validacions. 
 

A la darrera pàgina del formulari es pot consultar l’estat de la validació de totes les 

pàgines. Un cop valides totes les pàgines, cliqueu Enviar formulari. 
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Un cop fet el traspàs de les dades, us confirmarà que el formulari s’ha enviat 

correctament. 
 

A partir d’aquest moment, la vostra proposta ja es veurà a l’aplicació de 

Programa.cat, amb l’estat “Pendent presentar”. Fins que no s’hagi adjuntat tota la 

documentació requerida i presentat la proposta, no s’haurà finalitzat el procés de 

presentació. 
 

b. Adjuntar documentació 

 

Després d’enviar el formulari i per tal de completar el procés de presentació de la 

proposta, s’ha d’accedir a l’aplicació per adjuntar-hi la documentació obligatòria de 

la proposta. 

 

A l’apartat de “Propostes” del menú de l’aplicació, hi ha una icona en forma de clip         

amb  la qual s’accedeix a la pantalla de documentació adjunta. Aquesta opció 

permet visualitzar i gestionar tots els documents associats a la proposta. 

 

Des d’aquesta pantalla, la DGCEC gestionarà les reclamacions de documentació en 

cas que en falti o que aquesta s’hagi de modificar. 
 

La informació que es visualitza a la pantalla és: 
 

Pels Tipus de documents: 

� Una columna amb una icona que permetrà donar d’alta documents 

d’aquell tipus. Aquesta icona només es veurà si la proposta està 

“Pendent de Presentar”. 

� El nom del Tipus de document. 

� Una icona que marcarà si és obligatori incloure documents. 

� El nombre mínim de documents que s’han d’incloure. 

� El nombre màxim de documents que es podran incloure. 

� El nombre de documents que encara estan pendents de ser inclosos. 
 

 

 

Per cada document hi trobareu: 
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� Una columna on es visualitza una icona diferent segons les accions que 

es poden realitzar. 

� Un icona d’edició que permetrà modificar les dades del fitxer (que estarà 

activa si la proposta està “Pendent de presentar” o el document s’ha 

“Reclamat”). 

� Una icona de visualització (per a la resta de casos). 

� El nom del document (en el cas de ser un fitxer, serà el nom del fitxer; 

en el cas de ser una adreça, l’adreça web; i en el cas de ser una 

tramesa postal, la data d’enviament que s’hi informi). 

� Observacions (si s’han introduït observacions al document). 

� Data de reclamació (si el tècnic ha fet una reclamació, s’hi indicarà la 

data). 

� Data de substitució (si el professional ha substituït el document a causa 

d’una reclamació). 
 

Es donen tres opcions per informar cada document: 

� Un fitxer. L’ extensió i mida del fitxer que es podrà introduir dependrà de 

l’especificat al Tipus de Document. 

� Una adreça web. 

� Una data per indicar la data en què es va enviar per correu postal el 

document. 
 

S’ha de procurar que els noms dels documents siguin senzills, sense caràcters 

especials, accents, apòstrofs, etc. 

 

En tot cas, per cada document en concret, només s’hi podrà informar una de les tres 

opcions; si se n’informa més d’una, sortirà un missatge d’avís. 
 

Si algun document obligatori es queda pendent d’incloure, s’hi veurà la icona 

d’alerta. 
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Mentre no es presenti la proposta, la documentació introduïda es podrà modificar i 

eliminar des de la pantalla de Documentació adjunta. 
 

Aquesta pantalla també permet gestionar les possibles reclamacions de millora o 

substitució dels documents. En aquests casos, rebreu un avís per correu electrònic i 

a la pantalla de Documentació adjunta, hi sortirà una icona d’alerta en el document 

reclamat (un signe d’exclamació en un triangle groc). En aquesta pantalla, podreu 

substituir el fitxer annexat i/o modificar-ne la informació i fer-hi observacions. 

 

c. Presentar la proposta 

 

Per presentar la proposta, cal tornar a l’opció de menú “propostes” i fer clic en la 

icona: 
 

Cal tenir en compte que una vegada presentada la proposta, les dades que hi fan 

referència i la documentació adjuntada ja no es podran modificar. 
 

Si el procés de presentació de la proposta és correcte, rebreu un missatge de 

notificació com el següent per correu electrònic: 
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PROGRAMA.CAT  

 

Benvolgut, benvolguda, 

Us informem que la vostra proposta artística ha estat presentada a l’aplicació de 
“Programa.cat” i que el seu estat de tramitació és “Presentada/pendent d’admissió”. 
A partir d’aquest moment, no podreu modificar-ne les dades. 

Abans de l’inici del proper període de sol·licitud d’activitats per part dels 
programadors municipals (consulteu-ne els Terminis al portal de Programa.cat), la 
Comissió Assessora de Programa.cat revisarà la vostra proposta i canviarà el seu 
estat pel d“Ajut a la programació estable” o “Inadmesa”, segons correspongui. 

El número d'expedient de la proposta és:  
K0601U0011/0000 

El nom de l'espectacle és: XXXXXXXXX 

Si us convé modificar la proposta presentada o teniu algun dubte sobre 
Programa.cat, contacteu amb: 

• Teatre, Circ i Dansa - Marga Sanjuan: msanjuan@gencat.cat  

93 554 72 01 

• Música - Albert Estany: aestany@gencat.cat 93554 72 03 

• O envieu un correu electrònic a: difusioartistica@gencat.cat  

 

Atentament, 
   

Sr. Joaquim Torrent Frigola   
Director General de Creació i Empreses Culturals 

 
 
Si no rebeu aquesta correu electrònic, consulteu l’estat de la vostra proposta a 

l’aplicació de Programa.cat, ja que a cada proposta artística que inicia el tràmit 

telemàtic de presentació de propostes a Programa.cat se li assigna un estat de 

tramitació. 

 
 
 

 

 

5. Duplicar una proposta 
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Si els vostres espectacles o concerts ja formen part del catàleg de Programa.cat 

d’una convocatòria anterior, teniu l’opció de “Duplicar proposta” a l’aplicació de 

Programa.cat. 

 

Entreu al menú “Propostes”, seleccioneu la proposta que voleu duplicar i feu click a 

la icona de “Duplicar proposta”:   

 

 

Accedireu a una nova pantalla on haureu de fer click en la convocatòria on voleu 

donar d’alta la proposta que esteu duplicant: 

 

 

Un cop duplicada la proposta, reviseu tots els continguts del formulari PDF i 

actualitzeu-ne la informació pàgina a pàgina (tingueu en compte que cal que hi 
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informeu les actuacions o representacions realitzades per la formació o la 

companyia en equipaments i/o programacions professionals). Presenteu les dades i 

accediu a la documentació annexa i, si s’escau, actualitzeu-la també (dossier de 

premsa, compromís d’estrena o factura actual, fotografies o altres arxius o enllaços 

web...) 

 

Un cop validada tota la informació, presenteu la proposta mitjançant la icona 

habilitada a aquest efecte:  

 

 

6. Possibles estats d’una proposta 

 

L’usuari/professional pot consultar en qualsevol moment l’estat de tramitació de la 

seva proposta accedint al menú “Propostes” de l’aplicació de Programa.cat. Els 

possibles estats de tramitació són els següents: 

● Pendent de presentar: indica que el professional no ha acabat de 

concloure els tràmits telemàtics per presentar la proposta a l’aplicació de 

Programa.cat. 

● Presentada/pendent d’admissió: indica que el professional ha presentat, 

a l’aplicació de Programa.cat, tant la fitxa de la proposta com la 

documentació complementària. En aquest estat, l’administració revisa la 

documentació i en reclama, si s’escau, informació addicional o documentació 

annexa. 

● Pendent valoració: indica que la proposta serà valorada per la Comissió 

assessora durant les properes setmanes amb la finalitat d’esbrinar si la 

companyia/formació i/o la proposta presentada s’ajusten als requisits 

establerts (consulteu els apartats del web de Programa.cat referents als 

requisits de les propostes, les activitats subvencionables i a qui pot 

participar/professionals). En aquests estat, els tècnics de Programa.cat 

podran requerir a la companyia/formació els aclariments o documentació 

addicional necessaris per a la valoració.
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● Inadmesa: indica que la proposta no ha estat admesa a Programa.cat 

perquè la companyia/formació i/o la proposta presentada no s’ajusten als 

requisits establerts. Per tant, en aquest estat la proposta no és susceptible de 

ser subvencionada. 

● Ajut a la programació estable: indica que la proposta s’ha integrat al 

conjunt d’espectacles i concerts susceptibles de ser subvencionats si algun/a 

programador/a habilitat la sol·licita a través de l’aplicació de Programa.cat.  

 
 

7. Possibles estats d’una activitat 
 
Les propostes amb l'estat "ajut a la programació estable" que són sol·licitades dintre 

del termini corresponent per algun programador/a (que compleixi els requisits) 

esdevenen activitats.  

Tant els professionals com els programadors poden consultar en qualsevol moment 

l’estat de tramitació de les seves activitats accedint al menú “Activitats culturals” de 

l’aplicació de Programa.cat. Els possibles estats de tramitació de les activitats són 

els següents: 

• Pendent de validar per la companyia: la companyia té pendent acceptar o 

refusar la sol·licitud d’activitat 

• Validada per la companyia: la companyia ha acceptat la sol·licitud d’activitat 

i n’ha confirmat o, si s’escau, actualitzat les condicions bàsiques (dia, hora, 

lloc, caixet i sistema de retribució) 

• Validada DGCEC provisional: la DGCEC ha acceptat la sol·licitud d’activitat 

del municipi prèviament validada per la companyia 

• Acceptada: l’activitat acceptada per la DGCEC compta amb el suport 

econòmic de Programa.cat. Tant els professionals com els programadors 

poden consultar el suport a l’aplicació de Programa.cat. 

• No acceptada: l’activitat no compleix els requisits per a ser subvencionada i 

per tant no compta amb suport econòmic de Programa.cat. 

• Anul·lada: l’activitat queda anul·lada a petició del programador i/o companyia 

i per tant no compta amb suport econòmic de Programa.cat. 
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8. Si esteu fent servir un Macintoch 
 
 

Si voleu accedir a Programa.cat des d’un MAC, haureu de dir al vostre ordinador 
que es refiï dels continguts de la nostra web. Per aconseguir-ho, necessitareu 
instal·lar uns certificats de l’Agència Catalana de Certificació, que el MAC per si 
sol no reconeix.  
 
A continuació se’n detallen els passos: 
 
a. Accediu a l’adreça web següent:  
 

http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques 
 

Apareixerà una pàgina on s’explica com instal·lar els diferents certificats. Trobareu 
que hi ha apartats per instal·lar tots els certificats de l’Agència: només haureu de 
localitzar els que us interessin, depenent del navegador que fareu servir. 

 
Per instal·lar només els certificats necessaris, buscarem l’apartat “Secretaria 
d'Administració i Funció”, des d’on podrem descarregar tres claus diferents: 

 
a. Clau de l'Entitat Certificadora CATCert:  

http://web.aoc.cat/suport/wp-
content/uploads/sites/4/2015/06/clauEntitatCertificadoraCatcert.zip 

 
b. Entitat de certificació vinculada Generalitat 

http://web.aoc.cat/suport/wp-
content/uploads/sites/4/2015/06/clauEntitatCertificacioVinculadaGeneralitat1.
zip 

 
c. Entitat de certificació vinculada Secretaria d'Administració i Funció Pública 

http://web.aoc.cat/suport/wp-
content/uploads/sites/4/2015/06/clauEntitatCertificacioVinculadaSecretariaAd
ministracioFuncio.zip 
 
 

Descarregueu cada clau i guardeu-les a una ubicació coneguda de la vostra 
màquina. 

 
En cas que obriu un dels certificats, pot ser que s’instal·li automàticament al vostre 
Mac. En aquest cas, si accediu al programa d’administració de claus que s’explica 
en el punt següent, l’hauríeu de trobar directament. 
 
 
 
b. Per importar les claus accedim al programa d’accés a les claus: 

 
Aneu al finder de MAC. 
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Aneu a l’opció “Aplicacions” (si no la veieu, aneu al Menú “Ir” i allà cliqueu l’opció 
“Aplicacions”). 
 
Busqueu i obriu la icona “Utilitats” (si pitgeu la U, el cursor es mourà fins a la icona 
corresponent). 
 
Després cal clicar la icona “Acceso a llaves” o “Acceso de llaveros”, que obrirà 
una pantalla semblant a la següent: 
 

 
 

 
Un cop obert el programa d’”Acceso a llaves”, al menú principal d’ “Archivo”, agafeu 
el submenú “Importar”.  

 

Apareixerà una pantalla per buscar les claus que s’han descarregat prèviament i per 
importar-les. Ho haureu de fer tres vegades, una per cada clau que heu 
descarregat. 

 

Cliqueu el certificat i feu “Obrir”. 
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Recordeu que el “tipus de clau” a la part inferior (“llave”) ha d’estar al valor 
“X509Anchors”. Segons la versió que tingueu, no us apareixerà l’opció de “tipus de 
clau”, sinó un camp per triar “llaveros de destino”: en aquet cas, haureu d’agafar 
“inicio de sesión”. Un cop importades les tres claus, les veureu a la llista de 
“certificats”. 
 

En aquest moment, és possible que us demani l’usuari de connexió que heu fet 
servir per accedir a la màquina. 

 



 
 

 
                                                                                                                                  

La Rambla, 7, 2n 
08002 Barcelona 
difusioartistica@gencat.cat 

22

 
 
 

Important les tres claus que heu descarregat, ja podeu anar al PDF del Formulari 
per a la presentació de propostes i comprovar que els desplegables ja us apareixen 
plens. 
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9. Si esteu fent servir un navegador Google Chrome 
 
 

Si utilitzeu el navegador Chrome per introduir o modificar una proposta a 
Programa.cat, quan intenteu obrir el formulari de presentació de propostes, el 
navegador no us deixarà obrir el .pdf i us donarà un missatge del tipus següent: 
 
Please wait...  
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, 
your PDF viewer may not be able to display this type of document.  
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or 
Linux® by visiting http://www.adobe.com/go/reader_download.  
  
For more assistance with Adobe Reader visit http://www.adobe.com/go/acrreader. 
 
Això succeeix perquè, d’acord amb la configuració predeterminada del Chrome, tots 
els documents amb extensió *.pdf  s’obren, per defecte, amb el plugin de 
l’explorador i no amb el programa Adobe Acrobat. Chrome no esta configurat per 
suportar les darreres actualitzacions d’Adobe Acrobat i, per això, surt aquest 
missatge d’error. 
 
Per solucionar-ho, cal deshabilitar l’opció d’obrir els documents PDF amb el 
navegador Chrome per defecte. 
 
Primerament, a la barra d’adreces del navegador, cal escriure “chrome://settings”, 
fer Intro i entrar a “Configuració avançada” :
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Un cop dins de “Configuració avançada”, busquem l’àmbit “Privadesa” i fem click en 
el botó “Configuració del Contingut” 
 

 
 
 
En el menú de “Configuració del contingut”, cal anar a “Documents PDF” i 
desactivar l’opció “Obre els fitxers PDF a l’aplicació predeterminada de lector de 
PDF”. Després, cal prémer el botó“Fet” i tancar el navegador Chrome: 
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A partir d’aquest moment, els arxius pdf que obrim des de Google Chrome ja 
s’obriran amb el programa Adobe Acrobat i per tant, ja podreu veure el formulari 
d’introducció de propostes a l’aplicació de Programa.cat. 
 


