
   

 

54. Subvencions per a l'edició discogràfica i 

videogràfica de produccions musicals d'especial 

interès cultural i patrimonial (Departament de Cultura- 

Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per suport a l’edició discogràfica i videogràfica de 

produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial, amb el 

límit del  75% del cost del projecte. 

L’import de la subvenció, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol 

Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, 

no pot superar els 200.000,00 euros. 

2. Beneficiaris: 

Les empreses discogràfiques privades que efectuen activitats d'edició 

discogràfica i videogràfica.  

3. Requisits per a poder optar a la subvenció :  

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels que preveu la 

base general 3, els requisits i condicions següents: 

a) Que totes les composicions incloses siguin exclusivament música d'autoria 

catalana. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per autor català el que 

resideix a Catalunya, i en cas d’autors difunts, els que varen néixer o 

varen residir la major part de la seva vida a Catalunya. 

b) Que siguin edicions fetes entre el 16 de novembre de l’any anterior al de 

concessió de la subvenció i el 15 de novembre de l’any de concessió de la 

subvenció. 

 

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


   
 

c) Que consti de forma clara en el disc o DVD objecte de subvenció el número 

de dipòsit legal. En cas de les edicions en format físic, aquest número hi ha de 

constar de forma visible. 

d) Que siguin exclusivament edicions comercials. A efectes d'aquestes 

bases s'entén per edició comercial aquella que estigui subjecte a un preu de 

venda al públic. 

4. Documentació a presentar amb la sol·licitud: 

Memòria del projecte. 

Pressupost del projecte. 

5. Quan es podrà demanar?:  

El període per presentar sol·licituds és del 27 de maig al 10 de juny del 2020, 

ambdós inclosos 

6. Com tramitar-ho?:  

A partir del 27 de maig (inclòs) telemàticament a la Generalitat a través de :   

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-

discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-

patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

7. Normativa aplicable:  

Text Refós de les Bases específiques 

Text refós bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/959/2020, de 4 de maig, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició 
discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o 
patrimonial (ref. BDNS 504968). (DOGC  núm.  8130  publicat el  11/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/3283/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les 
Empreses Culturals de segona modificació de les bases específiques que han 
de regir la concessió de subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Musica/TEC012_TEXT-REFOS_2019.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873037
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873037
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873037
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873037
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115


   
de produccions musicals d'especial interès cultural o 
patrimonial. (DOGC  núm.  8016  publicat el  04/12/2019) 

 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-

discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-

patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-

discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-

patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=863115
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

