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Generalitat de Catalunya 
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 28 de febrer de 2014 

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha 
convocat la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència no competitiva, a la 
programació realitzada de música en viu de 
caràcter professional (DOGC núm 6570, 
26.2.2014) 
 
Objecte 
Aquesta línia de subvencions té com a objectiu 
donar suport a la contractació artística de la 
programació realitzada de música en viu de caràcter 
professional realitzada per empreses o entitats 
privades (festivals, cicles, temporades, programació 
estable,...). 
 

En queden excloses, a tots els efectes, les 
programacions de música en viu següents: 

1. Les que no tinguin despeses per caixets. 
2. Les que no estiguin publicitades. 
3. Les que formin part de les programacions 

estables d’ajuntaments i ens públics que en 
depenen. 

4. Les que formin part dels programes de festa 
major. 

5. Les destinades al ball del públic assistent. 
6. Les que consisteixin en la contractació estable o 

regular d’una mateixa formació musical. 
7. Les que es realitzin en el marc de cursos o 

concursos i els concerts d’alumnat i professorat 
organitzats en centres educatius. 

8. Les que no estiguin obertes al públic en general. 
9. Les sessions de discjòqueis que actuïn amb 

anterioritat o posterioritat als concerts, i les 
sessions habituals de discoteca a la sala. 

10. Els concerts benèfics. 
 
Aquesta línia de subvencions no és compatibles 
amb altres ajuts pel mateix projecte de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, ni de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 
Les subvencions que es concedeixen seran 
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. 
 
Destinataris 
Poden optar a les subvencions les empreses de 
caràcter privat domiciliades a Catalunya o en un 
estat membre de la Unió Europea o associat a 
l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu 
a Catalunya, així com les entitats privades sense 
afany de lucre domiciliades a Catalunya.  
 
Requisits i condicions 

 La programació de música en viu s’ha d’haver 
iniciat l’1 de gener de 2013, i ha d’haver finalitzat 
entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2013. 

 Les programacions han d’incloure un mínim de 6 
concerts. 

 
Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han d'efectuar i trametre per mitjans 
telemàtics a través de l’Oficina Virtual de Tràmits: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT 
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis 
del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost 
complet i detallat es poden obtenir a la finestreta 
única de subvencions:  
http://cultura.gencat.cat/subvencions 
 
Termini de presentació 
El termini per presentar sol·licituds és del 27 de 
febrer al 26 de març de 2014, ambdós inclosos. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables únicament 
els caixets dels intèrprets. En cas que el caixet no 
superi els 30.000,00 euros per concert, es considera 
despesa subvencionable el 100% del caixet. En cas 
que el caixet superi l’import esmentat, es considera 
despesa subvencionable un import màxim equivalent 
al 70% de la recaptació potencial de taquilla. S’entén 
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per recaptació potencial de taquilla l’import de la 
totalitat de les entrades posades a la venda. 
 

Justificació 
Per a l’acreditació de les despeses cal tenir en 
compte que com a acreditació dels honoraris 
s’admet la factura de l’actuació. Aquesta factura ha 
d’incloure el nom de la formació musical. En el cas 
que la factura sigui genèrica i inclogui altres concerts 
o altres serveis caldrà que els imports de cada 
concepte estiguin desglossats indicant quin és 
l’import de l’actuació. 
 
Per a MÉS INFORMACIÓ 
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