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SUBVENCIONS PER A LA PROGRAMACIÓ DE
MÚSICA EN VIU



S’ha obert el termini per sol·licitar subvencions a la
programació realitzada de música en viu de caràcter
professional.



L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar
suport a la contractació artística de la programació
realitzada de música en viu de caràcter profesional
de festivals, cicles, temporades i programació
estable de sales.




En queden exclosos els concerts següents:
a) Els que no tinguin despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle,
temporada o programació estable de sales.
c) Els que no estiguin publicitats.
d) Els que formin part de les programacions
estables d’ajuntaments i ens públics que en
depenen.
e) Els que formin part dels programes de festa
major.
f) Els destinats al ball del públic assistent.
g) Els que consisteixin en la contractació estable o
regular d’una mateixa formació musical.
h) Els que es realitzin en el marc de cursos o
concursos i els concerts d’alumnat i professorat
organitzats en centres educatius.
i) Els que no estiguin oberts al públic en general.
j) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb
anterioritat o posterioritat als concerts, i les
sessions habituals de discoteca a la sala.
k) Els concerts benèfics.
Requisits, condicions i incompatibilitats


L’entitat sol·licitant ha de complir amb el Codi de
bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de la
interpretació musicals.







Les activitats s’han d’haver iniciat a partir de l’1
de juny de 2014, i han d’haver finalitzat entre l’1
d'0ctubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.
Les programacions han d’incloure un mínim de 4
concerts.
Els concerts han d’estar finalitzats en el moment
de presentar la sol·licitud.
Les activitats s'han de dur a terme a Catalunya.
Els concerts que constin en el programa o en la
publicitat i que per motius aliens a la voluntat del
programador hagin estat suspesos i no
substituïts per uns altres, són com si
s’haguessin fet a fi d’assolir els mínims de
puntació establerts, però no computaran com a
costos subvencionables.
Les subvencions que es concedeixen d’acord
amb aquestes bases són incompatibles amb
altres ajuts pel mateix projecte de l’Institut
Català de les Empreses Culturals i de l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural.
Les subvencions que es concedeixen d’acord
amb aquestes bases són compatibles amb altres
ajuts pel mateix projecte de la resta de la
Generalitat de Catalunya i organismes
dependents, així com d’altres administracions
públiques i entitats públiques o privades, i amb
altres ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat.

Quines són les despeses subvencionables?
Els caixets dels intèrprets amb un màxim de 40.000
euros per concert.
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Quina documentació cal presentar amb la
sol·licitud?
Junt amb la sol·licitud de subvenció s’ha de
presentar la documentació següent:
1. Memòria de l'activitat
2. Fitxa de programació
3. Relació de factures
4. Material promocional: programes de mà o
cartells, i qualsevol altre material, publicitari o
informatiu, emprat en la campanya de difusió.
Cal tenir en compte:





El pressupost total sol·licitat es refereix al total
de les despeses de contractació de l'objecte de
la subvenció.
L’import de la subvenció no pot superar el 80%
de les despeses subvencionables, amb el límit
de 60.000 euros.
El pagament del 100% de l’import de la
subvenció es tramita a partir de la concessió.
El termini per presentar sol·licituds és del 16 de
febrer al 8 de març de 2016.

RECORDEU QUE:
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us
ofereix un servei integral de tramitació de la vostra
sol·licitud de subvenció que inclou:
1- Tramitació de la subvenció.
2- Seguiment del procés de la subvenció.
3- Justificació de la subvenció.
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu
electrònic a: ateneus@ateneus.cat

