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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 10 de març de 2016 

L’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) ha obert una convocatòria de 
subvencions per a les activitats de les 
formacions musicals estables. 
 
A qui va dirigit? 
Entre d’altres, a les entitats sense ànim de lucre, que 
gestionen formacions musicals incloses en qualsevol 
de les tipologies següents: 

 Orquestres simfòniques professionals. 

 Orquestres de cambra professionals. 

 Formacions professionals especialitzades en 
música clàssica contemporània. 

 Formacions professionals especialitzades en 
música antiga amb instruments originals. 

 Big bands de jazz professionals. 

 Agrupacions corals que actuen habitualment en 
els circuits professionals o que són regularment 
contractades per orquestres professionals. 

 
Quin és el termini per sol·licitar la subvenció? 
Del 8 al 31 de març de 2016, ambdós inclosos. 
 
Quins requisits i condicions hem de complir? 

 Complir amb el Codi de bones pràctiques en 
l’àmbit de la creació i de la interpretació 
musicals. 

 Dur a terme l’activitat en la temporada que 
s’estén entre l’1 de setembre del 2015 i el 31 
d’agost del 2016. 

 Fer un mínim de 10 concerts per temporada 
oberts al públic. Queden exclosos els concerts 
que se celebrin en el marc d’actes privats, 
presentacions comercials, participació en 
lliurament de premis o actes commemoratius i 
els concerts d’orquestres joves vinculades. 

 Han d’intervenir en els concerts un nombre 
mínim de 7 intèrprets per actuació, excepte per a 
orquestres de cambra professionals i formacions 
professionals especialitzades en música clàssica 
contemporània, en les que el nombre mínim 
d’intèrprets ha de ser de 5. 

 Haver dut a terme l’activitat musical, com a 
mínim, durant les tres temporades anteriors a la 
de l'any de concessió de la subvenció. 

 Tenir dret a obtenir una subvenció per un import 
mínim de 4.000,00 euros després d’aplicar el 
sistema de determinació de la quantia que 
preveuen les bases. 

 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci 
majoritàriament a Catalunya. 

 Els concerts que formin part de la temporada 
han de tenir un programa de mà o cartell. 

 
Quina documentació cal presentar? 

 Formulari de sol·licitud 

 Memòria del projecte (document 1 i document 2) 

 Pressupost de l’activitat  
 
Quines despeses són subvencionables? 

 Despeses del personal artístic i dels serveis 
artístics contractats, imputable a l’activitat 
objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director 
artístic, etc.): es computaran les retribucions 
brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social. 
També se subvencionaran les despeses per 
caixets dels serveis artístics contractats. No són 
subvencionables les dietes del personal al 
marge de les que estiguin incloses en les 
nòmines o les minutes/factures d’honoraris o 
caixets. Tampoc són subvencionables 
les quantitats en concepte de distribució de 
beneficis ni d’indemnitzacions per 
acomiadaments. 

 Despeses de l’equip directiu, de gestió, 
administratiu o comercial imputable a l’activitat 
objecte de la sol·licitud: es computaran les 
retribucions brutes del personal laboral 
contractat pel sol·licitant i les despeses de 
Seguretat Social. També se subvencionaran les 
despeses per serveis de direcció, gestió, 
administració o comercials que siguin facturats 
al sol·licitant per part de personal autònom o 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11723
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11723
http://cultura.gencat.cat/web/.content/icic/documents/arxiu_icic/codi.pdf
https://goo.gl/DfmfvQ
http://goo.gl/FptPHG
http://goo.gl/bHEe1g
http://goo.gl/9qvw7e
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societats. No són subvencionables les dietes del 
personal al marge d’aquelles que es trobin 
incloses en les nòmines o les minutes/factures 
de serveis. Tampoc són subvencionables les 
quantitats en concepte de distribució de 
beneficis ni d’indemnitzacions per 
acomiadaments. 

 Despeses de producció de l’activitat objecte de 
la sol·licitud: es computaran les despeses 
d’allotjament i de desplaçaments necessaris per 
a la realització dels concerts. Només s’acceptarà 
com a despesa de desplaçament els bitllets 
d’avió, tren, línies regulars d’autobusos i lloguer 
d’autocars. Lloguer de partitures, faristols i altres 
elements imprescindibles per a la realització 
dels concerts, exclòs el vestuari; lloguer 
d’espais d’actuació; arrendament de material 
tècnic; contractació puntual de personal tècnic 
de so i d’il·luminació; lloguer i transport 
d’instruments; lloguer d’espais d’oficines, assaig 
o magatzem, i tarifes generals a favor de les 
entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual. 

 Despeses de difusió de l’activitat objecte de la 
sol·licitud: es computaran les despeses de 
publicitat i promoció de l’activitat (programes, 
cartells, publicacions, etc.) i les despeses en 
pàgines web i noves tecnologies, sempre que no 
es tracti de l’adquisició de maquinari ni 
programari. També s’accepten les 
despeses derivades de la producció 
d’enregistraments fonogràfics i videogràfics 
d’obres musicals. 

 La despesa derivada de la contractació dels 
serveis d’auditoria per elaborar el compte 
justificatiu amb informe d’auditoria. 
 

Quins són els criteris de valoració dels 
projectes? 
Podeu revisar els criteris i la seva puntuació a les 
bases específiques que regeixen aquesta subvenció 
AQUÍ 
 

Quines limitacions tenen les quanties de l’ajut? 
L’import de la subvenció no pot superar el 30% del 
cost total de les despeses del projecte subvencionat, 
amb les excepcions següents:  

 Les sol·licituds de formacions professionals 
especialitzades en música clàssica 
contemporània poden obtenir fins al 60% del 
cost total de les despeses del projecte 
subvencionat.  

 Les sol·licituds d’agrupacions corals que actuen 
habitualment en els circuits professionals o que 
són regularment contractades per orquestres 
professionals poden obtenir fins al 20% del cost 
total de les despeses del projecte subvencionat. 

 
Com haurem de justificar l’ajut? 

 La documentació justificativa es pot presentar 
fins al 15 de novembre de 2016. 

 Haurem de presentar els programes de mà o 
cartells, i qualsevol altre material promocional, 
publicitari o informatiu emprat en la campanya 
de difusió.  

 En el cas que s’acreditin uns ingressos privats 
inferiors al 25% dels que hagin estat valorats per 
a la concessió de l’ajut, l’import de la subvenció 
no es minorarà. 

Tingueu en compte que... 

 Aquest ajuts són incompatibles amb altres ajuts 
per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals i de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural. Són compatibles amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat d’altres entitats adscrites o 
vinculades al Departament de Cultura o 
participades per aquest, d’altres departaments 
de l’Administració de la Generalitat, ens 
vinculats o participats per aquests, altres 
administracions, ens públics o privats. 

 Aquest ajut és de tramitació telemàtica 
obligatòria. 

 Només pot presentar una sol·licitud per a un 
únic projecte en una mateixa convocatòria. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6832/1411464.pdf
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Recordeu que... 
La Federació d’Ateneus de Catalunya 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 

 

 

 

 

 


