
   

 

101. Subvencions a l'organització d'activitats de difusió 

de les arts visuals i arts escèniques a través de 

festivals, cicles i esdeveniments similars (Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural –OSIC- Generalitat de 

Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts 

escèniques professionals a través de la concessió de subvencions a 

l'organització d'activitats de difusió en forma de festivals, cicles i 

esdeveniments similars, amb l'objectiu de donar més projecció, presència i 

difusió de les arts a Catalunya. 

La periodicitat dels festivals, cicles i mostres pot ser anual o bianual amb una 

durada màxima de quatre mesos. 

Aquesta línia d'ajuts té les modalitats següents: 

a) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu 

desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques 

promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. 

b) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu 

desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques 

promoguts per entitats privades sense ànim de lucre. 

c) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu 

desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts 

per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses, en els supòsits que 

consten a l'apartat "A qui va dirigit". 

Quantia de la subvenció:  

La quantia de la subvenció depèn de la modalitat que es subvenciona segons els 

topalls següents: 



   
 

 - Pel que fa a la modalitat a), la quantia de la subvenció és d'un màxim 

250.000,00 €.   

 - Pel que fa a la modalitat b), la quantia de la subvenció és d'un màxim de 

150.000,00 €.   

 - Pel que fa a la modalitat c), la quantia de la subvenció és d'un màxim de 

75.000,00 €. 

2. Beneficiaris: 

En el cas de la modalitat a), poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments 

de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les 

fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o 

majoritàriament per les entitats esmentades. 

 

En el cas de la modalitat b) i c), poden optar a aquestes subvencions les entitats 

privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva 

activitat en un o diversos àmbits de les arts escèniques o les arts visuals. 

 

En el cas de la modalitat b) i c), poden optar aquestes subvencions les agrupacions 

d'entitats privades sense personalitat jurídica que es reuneixen en projectes 

conjunts, sempre que tots els membres, que tindran la consideració de beneficiaris, 

reuneixin les condicions que exigeix la base 2.2 i la resta de bases. 

 

En el cas de la modalitat c), quan el festival, cicle o esdeveniment similar es dugui 

a terme a les Terres de l'Ebre o als Pirineus, poden optar a aquestes subvencions 

les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una 

part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat 

membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu. 

 

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

 

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

més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents: 

 

Requisits generals per a les tres modalitats: 

 

a) El festival, cicle o esdeveniment similar ha de tenir lloc a Catalunya, dins l'any 

natural de concessió de la subvenció. 

 

b) El festival, cicle o esdeveniment similar s'ha d'haver celebrat un mínim de dues 

edicions consecutives abans de l'any de la concessió. 

 

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


   
c) Cada sol·licitant pot presentar més d'un projecte per a cadascuna de les 

modalitats de la base 1.2, amb un màxim de 3 sol·licituds. 

 

d) Cal que es presenti una sol·licitud per projecte, independentment que els 

projectes siguin de la mateixa modalitat o de diferents modalitats. 

 

Requisits específics per a la modalitat a): 

 

a) Com a mínim, un 50% de concerts o representacions escèniques han de ser 

amb entrades de pagament, excepte els festivals d'arts escèniques concebuts per 

fer-se al carrer. 

 

b) Les diferents activitats programades dins el marc dels festival, cicle o 

esdeveniment similar han de constar a la base del Projecte d'indicadors culturals 

per a l'entorn municipal (PICEM) que gestiona el Departament de Cultura i s'han de 

mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d'acord amb el protocol 

de col·laboració que s'hagi subscrit. 

 

c) Tots els equipaments escènics i musicals on es duguin a terme les activitats han 

de formar part del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 

(SPEEM). 

 

4. Despeses subvencionables: 

 

Es consideren despeses subvencionables les despeses generades per 

l'organització d'activitats professionals de difusió en forma de festival, cicle o 

esdeveniment similar. Se n'exclouen els esdeveniments de caràcter comercial. 

 

En concret se subvencionen: 

 

a) Els caixets, honoraris i nòmines d'artistes, tant si són en el concepte d'exhibició, 

producció, coproducció, residència de creació, participació en activitats formatives 

com activitats de dinamització. 

 

b) Despeses de personal i de direcció de l'organització incloent-hi salaris i 

cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors directament contractats per a 

l'organització del festival, cicle o esdeveniment similar. 

 

c) Altres despeses directament relacionades amb l'activitat de la companyia i 

artistes programats, com despeses de viatges, allotjaments, dietes. 

 

d) Contractació de serveis tècnics i professionals. 

 

e) Adquisició de materials i bens fungibles. 

 

f) Lloguer de material i d'equips tècnics. 

 



   
g) Despeses de promoció, difusió i publicació en diferents suports (anuncis en 

mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o 

aplicacions mòbils, entre d'altres). 

 

h) Lloguer d'espais diferents a la seu que tingui l'entitat o ens sol·licitants quan es 

destini exclusivament a l'activitat objecte de subvenció. 

 

i) Les fitxes tècniques. 

 

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. 

 

En el cas que el sol·licitant sigui un ajuntament o un ens que en depengui, 

l'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en 

els termes que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, i la base general 6.6. 

5. Documentació a presentar: 

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

Projecte 
Pressupost-liquidació 

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-lorganitzacio-

dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-

cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

8. Normativa aplicable:  

Bases generals 

 
RESOLUCIÓ CLT/1219/2020, d'1 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera 
modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 

subvencions en l'àmbit de les arts. (DOGC  núm.  8149  publicat el  08/06/2020) 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT080_Festivals_arts/CLT080_2020_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/CLT080_Festivals_arts/CLT080_2020_Pressupost.xls
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-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=874513
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874513
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874513
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874513
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874513


   
RESOLUCIÓ CLT/1348/2020, de 8 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 l'organització d'activitats de difusió de les 
arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars 
per a l'any 2020 (ref. BDNS 509949). (DOGC  núm.  8155  publicat el  16/06/2020) 

9. Altres dades d’interès :  

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

dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-

cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c 

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

dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-

cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 880 50 82 

Tràmit de justificació: 93 554 74 73 

Contingut del projecte: 93 554 71 93 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875327
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-a-traves-de-festivals-cicles-i-esdeveniments-similars?category=7368eb8e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

