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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE LA MÚSICA
Generalitat de Catalunya - ICEC
L'Institut Català de les Empreses Culturals de la
Generalitat de Catalunya ha obert el període per
presentar sol·licituds de subvencions per a la
promoció de la música
(DOGC núm. 7025, 24.12.2015)
Quin tipus de projecte podem presentar?
L’objecte d’aquestes bases és donar suport a
activitats de promoció de la música, de caràcter
professional, en els àmbits de la recerca, la
formació, la producció, les publicacions i el projectes
globals.
Les bases específiques d’aquesta convocatòria fixen
les modalitats següents:
Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació i de
perfeccionament en format de seminaris, jornades,
tallers i cursos. En queden excloses les activitats
organitzades per centres docents, i les destinades al
públic escolar i a la dinamització del públic general.
Les activitats de formació han de ser de pagament.
Suport a la producció
Suport per a la producció musical d’especial interès
cultural. Són subvencions per a la producció i
estrena d’un únic concert o òpera, dins del període
subvencionable. No s’inclouen els concerts
posteriors a l’estrena.
Suport a publicacions
Suport per a publicacions de difusió de la música,
físiques o digitals, destinades als professionals del
sector. No es consideren objecte d’aquesta modalitat
les publicacions periòdiques, ni els webs corporatius
dels sol·licitants. Se n'exclouen les pàgines web de
promoció de grups musicals i artistes individuals, i el
material didàctic.
Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que
poden incloure indistintament activitats relacionades

amb els àmbits següents: recerca, formació,
producció i exhibició. Per optar a aquesta modalitat
els sol·licitants han de presentar un programa
d’activitats que es desenvolupi de forma regular i
estable dins del període subvencionable, i que
contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits
anteriorment.
Quina documentació hem de presentar?
Al formulari de sol·licitud, hem d’adjuntar:
Memòria, segons model de l'ICEC
Pressupost, segons model de l'ICEC
Memòria explicativa de les activitats que en l’àmbit
de la música s’hagin dut a terme durant l’any anterior
al de concessió de la subvenció per a les modalitats
a) b) o c) i durant els dos anys anteriors al
de concessió de la subvenció per a la modalitat d)
En el cas de la modalitat b), compromís formal de
presentació pública de la producció proposada.
Quin és el termini de presentació de sol·licituds?
Del 29 de febrer al 17 de març de 2016
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir
els requisits i condicions següents:
Els sol·licitants han d’acreditar un mínim d’un any de
trajectòria en l’àmbit de la música per poder optar
a les modalitats a) suport a la formació, b) suport a
la producció o c) suport a publicacions
Els sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos
anys de trajectòria en l’àmbit de la música per poder
optar a la modalitat d) suport a projectes globals
L’activitat s’ha de dur a terme en l’àmbit territorial de
Catalunya i, en el cas de la modalitat c) suport
a publicacions, ha de ser, com a mínim, en llengua
catalana.
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Les activitats s’han de dur a terme entre l’1 de
novembre de l’any anterior de la concessió de la
subvenció i el 15 de novembre de l’any de concessió
de la subvenció.
Despeses subvencionables
Despeses del personal artístic contractat, segons
l’objecte
del
projecte
(entre
d’altres:
professorat, conferenciants, ponents, jurats, músics,
solistes, directors artístics, compositors, llibretistes,
dissenyadors).
Despeses de l’equip directiu i de gestió, imputable a
l’activitat
objecte
de
la
sol·licitud.
No són subvencionables les dietes del personal al
marge d’aquelles que es trobin incloses en les
nòmines o minutes / factures d’honoraris o caixets.

Singularitat o innovació per al sector de la música:
fins a 2 punts.
Trajectòria i evolució del projecte: fins a 1 punt.
Impacte del programa d’activitats (fins a 4 punts) a
raó de:
Contribució a l’equilibri territorial: fins a 2 punts.
Existència i coherència d’un pla de comunicació: fins
a 1 punt.
Idoneïtat de l’activitat durant el període
subvencionable: fins a 1 punt.
Viabilitat del projecte (fins a 4 punts) a raó de:
Finançament al marge de l’ajut demanat a l’ICEC:
fins a 2 punts.
Generació de recursos d’explotació: fins a 1 punt.
Trajectòria del sol·licitant: fins a 1 punt.

Despeses de producció: serveis tècnics
professionals de so i il·luminació; lloguer d’espais on
portar a terme l’activitat; lloguer d’espai d’assaig;
lloguer de vestuari, quan es tracti de música
escenificada; lloguer de partitures, instruments i
altres elements imprescindibles per a la realització
de l’activitat.
També són subvencionables les tarifes generals a
favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de
propietat intel·lectual.

Tingueu en compte que...
Només podeu presentar una sol·licitud per a una
única modalitat.

Despeses de difusió. Es computa la publicitat i
promoció de l’activitat (anuncis, programes,
cartells, publicacions, etc.) i les despeses de pàgines
web i desenvolupament d’aplicacions (noves
tecnologies), sempre que no es tracti de l’adquisició
de maquinari ni programari.

RECORDEU QUE:

Criteris de valoració
L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 6 punts)
a raó de:
Rellevància i grau d’interès del projecte: fins a 3
punts.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria
Haureu de presentar la documentació justificativa a
l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Empreses
Culturals fins al 30 de desembre de 2016.

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

