
   

 

100. Subvencions a circuits i xarxes de difusió 

d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat 

lucrativa (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural –

OSIC- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per donar suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de 

difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la 

música sense finalitat lucrativa. 

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte. 

2. Beneficiaris: 

Entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.). 

 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants, a més a més de 

complir amb allò que estableix la base general 4 han de complir amb el requisit 

següent: 

 

Al circuit o xarxa de difusió ha de tenir un mínim de quatre anys de trajectòria 

continuada. 

 

4. Despeses subvencionables: 

  

a) Les despeses de personal directament relacionades amb l'activitat objecte de la 

subvenció. 

 

b) Els caixets dels espectacles. 

 

c) Les fitxes tècniques. 

 

d) Les despeses de desplaçament dels artistes que se subjecten als límits i les 

condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del 

servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. 

 

e) Els costos de difusió dels espectacles. 

 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf


   
f) Les despeses d'activitats complementàries a l'activitat principal (com ara 

postfuncions, xerrades, tallers, debats, etc.), si van adreçades al públic en general. 

 

En el cas d'associacions, també són subvencionables les despeses facturades a 

l'entitat pels membres del seu òrgan de govern d'acord amb el que disposa l'article 

322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 

d'abril, i amb els requisits que estableix la base general 6.10. 

5. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent:   

Projecte (2020)   
Pressupost-liquidació (2020)  
Memòria de projecte (expedients 2019)   
Guia per justificar (entitats privades)   
Guia per justificar (ens públics)   
 

6. Quan es podrà demanar?:  

Termini de sol·licitud: fins al 2 de juliol de 2020. 

7. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-

xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-

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

8. Normativa aplicable:  

Bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/808/2020, d'1 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 
segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l'àmbit de les arts. (DOGC  núm.  8106  publicat el  08/04/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1347/2020, de 9 de juny, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de 
difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a 
l'any 2020 (ref. BDNS 509948). (DOGC  núm.  8155  publicat el  16/06/2020) 

 

 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/11130_Exhibicio/574-V03-20_CLT046_circuits_xarxes_difusio_projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/11130_Exhibicio/574-V02-20_CLT046_circuits_xarxes_difusio_pressupost.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/11130_Exhibicio/574-V04-19_CLT046_Memoria_projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Emplenar_i_enviar_a_tramit_form_justif.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Guia_justificar_EACAT.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872075
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872075
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872075
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872075
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317


   
 

9. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-

de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-

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

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-

de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-

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

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

