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Bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions per compensar les 
pèrdues per la reducció forçada dels aforaments 
en espais escènics i musicals amb motiu de la 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  
DOGC Núm. 8283 - 30.11.2020 

 
 
Qui pot optar a aquestes subvencions? 
Persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que 
organitzen concerts o espectacles de pagament i que han 
decidit mantenir les activitats culturals d'arts escèniques i 
musicals malgrat que han patit una reducció forçada de 
l'aforament de l'espai escènic o musical on es realitzen. 
 
 
Quins requisits i condicions s’han de complir? 
Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats 
sol·licitants han de complir els requisits següents: 
 
a) Els destinataris de les subvencions poden ser algun 

dels dos tipus de persones següents, segons quina 
sigui la persona organitzadora del concert o 
espectacle de pagament amb aforament reduït que 
ha de suportar la pèrdua d'ingressos: 
 

• Ser el gestor directe o indirecte d'un espai 
escènic o musical ja sigui perquè n'és la 
persona propietària o com a conseqüència d'un 
acord, conveni o contracte amb el seu propietari. 

• Ser el promotor d'un concert o espectacle de 
pagament que hagi llogat o tingui cedit, sense 
cap cost, un espai escènic o musical. Cal 
disposar d'un contracte de lloguer o acord de 
cessió de l'espai escènic o musical signat amb 
el propietari o gestor de l'equipament per a la 
realització d'un concert o espectacle de 
pagament de caràcter puntual. 

 
b) Els espais escènics o musicals han d'estar localitzats 

en el territori de Catalunya i s'han d'haver vist 
afectats per l'aplicació de mesures especials de les 
autoritats sanitàries per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que 
comportin una reducció de l'aforament dels espais 
esmentats, en la data de realització del concert o 
espectacle de pagament programat. No se  

 
subvencionen per aquestes bases la suspensió total 
dels espectacles o concerts per ordre de les 
autoritats sanitàries ni la limitació de l'aforament al 
70% o més, excepte en els casos en què la limitació 
pel nombre d'espectadors en cada representació o 
actuació comporti una limitació efectiva de 
l'aforament inferior al 70%. 
 

c) Acreditar que el concert o espectacle de pagament 
programat s'ha realitzat efectivament. 
 

d) Els concerts o espectacles que es poden beneficiar 
d'aquesta s'han d'haver realitzat durant el període 
que determini la convocatòria corresponent. 

 
 

Quina és la qantia de la subvenció? 
La quantia de la subvenció es calcula de la manera 
següent:  
 

• Es calcula el nombre d'entrades que representen per 
a cada espai escènic o musical el 16% del seu 
aforament oficial. 

 

• La quantia de la subvenció és el resultat de 
multiplicar el nombre de representacions o 
actuacions que se'n facin, segons el que es declari 
en la memòria econòmica, pel nombre d'entrades 
esmentat, el preu de les quals s’estableix a 
continuació, independentment de preu real de les 
entrades venudes: 

 
Menys de 400 localitats: 12 euros. 
Entre 400 i 1.000 localitats: 13 euros. 
Més de 1.000 localitats: 15 euros. 

 

• La quantia mínima de la subvenció per cada 
representació o actuació és de 600 euros, 
independentment del resultat del càlcul de l'import de 
la subvenció. 
 

• La quantia màxima de la subvenció per cada 
representació o actuació és de 10.000 euros. 
 

 
 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824421.pdf
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Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud? 

• Memòria econòmica, segons pauta del model, amb 
especificació de les dades corresponents al nombre 
de representacions o actuacions realitzades. 

• Document de liquidació de taquilla del concert o 
espectacle de pagament que acrediti el nombre de 
representacions o actuacions realitzades i l'import 
recaptat. 

• Declaració responsable que acrediti l'aforament 
oficial de l'espai escènic o musical. 

• Document acreditatiu (títol de propietat, acord, 
conveni, contracte de lloguer o document de cessió) 
conforme el sol·licitant de la subvenció pot disposar 
de l'equipament escènic o musical. 

 
 
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. 
 
 

IMPORTANT 
 

• S'accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a 
dues representacions o actuacions dins el mateix 
dia. 

• En cas que la persona beneficiària d'aquesta 
subvenció hagi obtingut una subvenció ordinària per 
a les activitats en les convocatòries de l'any de 
concessió de la subvenció de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural o de l'Institut Català de les 
Empreses Culturals, ha de fer constar aquesta 
subvenció extraordinària com a part dels ingressos 
rebuts en la liquidació final que presenti en el 
moment de justificar la subvenció ordinària 
percebuda. 

 

 
 

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 
 


