
   

49. Subvencions a l'organització a Catalunya 

d'esdeveniments de contingut cultural digital (Institut 

Català de les Empreses Culturals -ICEC-Generalitat). 

1. Tipus d'ajut:  

Subvenció en règim de concurrència competitiva, per a l'organització 

d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. 

L’import de l’ajut és, com a regla general un percentatge o fracció de l’import 

de l’activitat o projecte. Si es subvenciona un subprojecte, partida o unitat 

que forma part d'un projecte global, s'ha de concretar en la proposta i en la 

resolució de concessió el seu objecte i finalitat, el seu cost i el 

percentatge subvencionat respecte al projecte global, així com la seva forma 

de justificació. 

Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot 

superar el 50% del seu cost. 

Són ajuts incompatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat de 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural i d’altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o 

participades per aquest. 

 Són ajuts compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat d’altres departaments de 

l’Administració de la Generalitat, ens vinculats o participats per aquests, 

altres administracions, ens públics o privats. 

Despeses subvencionables: 

 Contractació de serveis externs necessaris per al desenvolupament de 

l’activitat objecte de subvenció. 

 Promoció i publicitat. 



   
 Desplaçament, estada, honoraris i catxets dels ponents i artistes que 

participin en l’esdeveniment. 

 Desplaçament, l’allotjament i la manutenció dels responsables 

acreditats de l’empresa o entitat sol·licitant, per accions destinades a la 

prospecció d’altres esdeveniments internacionals, a l’efecte d’organitzar 

l’esdeveniment objecte de la subvenció fins a un màxim de 5.000 euros. 

 Personal necessari per a la producció de l’esdeveniment. No se 

subvencionen aquestes despeses a aquelles persones sol·licitants que 

hagin tramitat expedients de regulació d’ocupació (ERO) des del 

moment d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 

pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19. No s’aplica aquesta limitació pel 

que fa als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que 

s’hagin pogut tramitar. 

Les despeses anteriors s’han de fer en el termini que estableix l’apartat a) de la 

base 3 i en els sis mesos anteriors. 

2. Beneficiaris:  

Les empreses i les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme 

les activitats que estableix la base 1 (organització de festivals, congressos i 

fires i altres esdeveniments a Catalunya que tinguin com a objecte la promoció i 

la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació 

de les indústries culturals i creatives), i compleixin els requisits i condicions que 

estableix la base 3. (de les bases específiques). 

3. Excepcions:  

 No poden ser beneficiàries d’ aquests ajuts:: 

a) Les empreses en crisi. Als efectes d’aquestes bases s’entén per empresa 

en crisi l’empresa en què concorre alguna de les circumstàncies que 

estableix l‘article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, 

de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories 

d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 

108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793500.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf


   
 

b) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació 

pendent a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi 

declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior. 

Les empreses sol·licitants han de presentar una declaració responsable per 

acreditar que no incorren en aquestes prohibicions. 

4. Requisits per accedir a aquest ajut: 

a) L'activitat s'ha de dur a terme a Catalunya l'any de la concessió de la 

subvenció. 

b) En el cas de primeres edicions de l'esdeveniment, l'equip organitzador ha 

d'acreditar haver organitzat anteriorment, almenys, un esdeveniment dels 

descrits a la base 1. 

c) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord 

amb la normativa laboral i social aplicable. 

Les persones beneficiàries de la subvenció han informar l'Institut Català de les 

Empreses Culturals, amb una setmana d'antelació, de les rodes de premsa, de 

les campanyes en mitjans de comunicació digital i xarxes socials, i dels actes 

promocionals relacionats amb l'activitat subvencionada, així com dels actes 

d'inauguració i clausura. 

5. Documentació a presentar sobre el projecte: 

- Projecte d'activitat, segons model de l'Institut Català de les Empreses   

Culturals. 

 

- Pressupost, segons model de l'Institut Català de les Empreses Culturals. 

 

 
6. Quan es podrà demanar?: 

 

Des de 19.05.2020 fins al  09.06.2020 

 

 

 



   
 

 

7. Com tramitar-la?:  

 

Telemàticament, a través del següent enllaç a partir del 19.05.2020: 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-organtizacio-

desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category=230652bb-0738-11e8-ac82-

005056924a59&moda=1 

 

 

8. Normativa aplicable:   

 

TEXT REFÓS DE BASES GENERALS 

 

RESOLUCIÓ CLT/989/2020, de 7 de maig, de convocatòria per a la concessió 

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització 

d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya (ref. BDNS 505345). 

(DOGC  núm.  8133  publicat el  14/05/2020). 

 

RESOLUCIÓ CLT/943/2020, d'1 de maig, per la qual es dona publicitat a 

l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses 

Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 

concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut 

cultural digital a Catalunya. (DOGC  núm.  8128  publicat el  07/05/2020). 

 

RESOLUCIÓ CLT/543/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a 

l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses 

Culturals de quarta modificació de les bases generals reguladores dels 

procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. (DOGC  

núm.  8080  publicat el  09/03/2020) 

 

9. Altres dades d’interès 

   

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11723 

 

Telèfon ICEC : 93 316 27 70 

Contacte : icec@gencat.cat 

Adreça web : http://www.gencat.cat/cultura/icec 

 

 

 

 

 

 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-organtizacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-organtizacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-organtizacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873252
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872908
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11723
http://www.gencat.cat/cultura/icec


   
 

 


