Dimarts, 10 de novembre de 2020

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU
BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE
D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES EN EQUIPAMENTS CULTURALS GESTIONATS PER
ASSOCIACIONS I FUNDACIONS - GENERALITAT DE CATALUNYA
Bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions per a la programació
estable d'activitats artístiques en equipaments
culturals gestionats per associacions i
fundacions (DOGC Núm. 8267 - 10.11.2020)
Quin és l’objecte d’aquesta subvenció?
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de
subvencions amb la voluntat d'incidir en la recuperació
econòmica del sector cultural i, en especial, del món de
l'associacionisme cultural davant l'impacte que ha causat
la crisi sanitaria.
Qui pot optar a aquestes subvencions?
Entitats culturals que gestionen equipaments culturals en
els quals es porta a terme una important programació i
exhibició d'activitats artístiques de qualsevol disciplina de
les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de
música, de dansa com de circ, inclosos els
interdisciplinaris o d'arrel tradicional, tant en el segment
professional com en el no professional, però sempre amb
pagament de caixet i cobrament d'entrada.
En queden excloses les activitats següents:
•
•
•
•
•
•

•
•

Les programacions d'arts escèniques i musicals
adreçades a escolars i que tenen lloc en horari lectiu.
Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció
social de col·lectius.
Els espectacles que hagin estat contractats a través
del Programa.cat.
Els espectacles i concerts que formin part dels
programes de festa major.
Els espectacles i concerts produïts per la mateixa
entitat cultural programadora.
Les activitats festives de cultura popular i/o de
caràcter tradicional relacionades amb els àmbits de
la festa i l'artesania, castellers i falcons, diables,
bestiari i trabucaires, gegants i nans, festes
tradicionals amb bous o jocs tradicionals i, en
general, totes les que estiguin incloses en altres
línies de subvenció específiques.
Les activitats artístiques que no tinguin despeses per
caixets.
Les activitats artístiques que tinguin lloc en el marc
de festivals o cicles que ja comptin amb ajut directe
del Departament de Cultura.

•

Les activitats artístiques que no estiguin obertes al
públic en general.

Quins requisits i condicions s’han de complir?
Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats
sol·licitants han de complir els requisits següents:
•

•

La programació estable ha d'incloure un mínim de
quatre espectacles durant el període que establirà la
convocatòria. La programació també ha de contenir,
com a mínim, espectacles que pertanyin a dues de
les quatre disciplines artístiques següents: dansa,
circ, teatre i música.
Les activitats artístiques programades han de ser de
pagament. Això no obstant són subvencionables els
espectacles d'arts escèniques, de música o d'arrel
tradicional que, per les seves característiques, hagin
estat concebuts específicament per exhibir-se al
carrer.

Quin serà l’import de les subvencions?
• La quantia de la subvenció és del 40% de les
despeses subvencionables, amb un import mínim de
400,00 euros i un import màxim de 50.000,00 euros,
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
• No seran admeses les sol·licituds de subvenció d'un
import inferior a 400,00 euros o que descriguin a la
memòria explicativa una despesa subvencionable
inferior a 1.000,00 euros.
• Excepcionalment, l'import màxim de la subvenció
s'estableix en el 45% de les despeses
subvencionables si es compleix, com a mínim, una
de les condicions següents:
a) Que la població no disposi de cap altra
programació artística privada.
b) Que es tracti d'una sala amb un aforament
màxim de 150 espectadors.
c) Que la programació es dugui a terme en un
municipi de menys de 5.000 habitants.
• La subvenció dels espectacles de dansa o que
incloguin la dansa de manera majoritària, i dels
espectacles d'arrel tradicional serà sempre del 50%
de les despeses subvencionables.
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Quines despeses són subvencionables?
Els caixets de les activitats artístiques amb un màxim de
5.000,00 euros per caixet. En els casos que les activitats
artístiques es representin més d'un cop en un mateix
equipament cultural es computaran, com a màxim, dues
representacions. En el cas que en un mateix equipament
cultural intervingui més d'un artista, companyia o entitat
en una mateixa sessió, es considera una única
representació i l'import del caixet ve determinat per la
suma dels imports de cadascun dels intervinents.
S'accepten les despeses facturades com a caixet a
l'entitat pels membres del seu òrgan de govern.
No són subvencionables:
• Les despeses generals o indirectes.
• Les despeses derivades de la producció
d'espectacles i concerts, de direcció artística o de
coordinació de la programació artística.
• Les d'adquisició o lloguer d'equipament, mobiliari o
maquinària per a l'exhibició d'aquests espectacles,
ni, en general, l'adquisició de béns mobles que
suposin un increment del patrimoni de l'entitat.
Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud?
• Memòria justificativa amb indicació de la tipologia de
les disciplines artístiques, el nombre d'espectacles,
les dates i el caixet efectivament pagat.
• Documentació acreditativa (acord, conveni, contracte
o altre document probatori) segons la qual el
sol·licitant és el gestor de l'equipament equipament
cultural que acull la programació artística i que n'és
el responsable de la seva contractació.
• Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme l'aforament màxim de la sala és
de 150 espectadors, si escau.
• Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme la població no disposa de cap
altra programació artística privada, si escau.
• Documentació acreditativa de la situació censal
(obligatori si s'està sotmès a prorrata o exempció de
• declaració d'IVA), si escau.

Com es concediran les subvencions?
El procediment de concessió de les subvencions es
tramita d’acord amb el règim de concurrència no
competitiva. Es concediran les subvencions a mesura
que es rebin, per ordre estricte de presentació de les
sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de
participació i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Com es farà el pagament de les subvencions?
El 100% de 'import de la subvenció s'abonarà en un únic
pagament que es tramitarà un cop s'hagi notificat l'acord
de concessió.
Com es justificaran les subvencions concedides?
Les entitats beneficiàries han de presentar la relació de
despeses mitjançant el formulari normalitzat de
justificació el darrer dia hàbil de gener de 2021.

IMPORTANT
•

Cada entitat només pot presentar una sol·licitud per
a tota la seva programació estable realitzada durant
el període que establirà la convocatòria.

•

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb
aquestes bases són incompatibles amb altres ajuts
rebuts pel sol·licitant per a la mateixa programació
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de
l'Institut Català de les Empreses Culturals.

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

