
   

 

72. Subvencions a galeries d'art per a les activitats de 

difusió i promoció de la seva programació a Catalunya 

(Institut Català de les Empreses Culturals -ICEC- 

Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a donar suport a les activitats de difusió i promoció de les 

galeries d'art que portin a terme la seva activitat de programació en 

espais d'exposició de Catalunya. 

 

Quantia de la subvenció:  

La subvenció és com a màxim el 70% del cost total del projecte, fins a un 

màxim de 15.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis 

de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els 

dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros. 

2. Beneficiaris: 

Empreses persones físiques o jurídiques constituïdes com a galeries d'art que 

tinguin com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb 

finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d'exposició. 

 

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

 

Per poder optar a les subvencions, a banda dels requisits que estableix la base 

general 3, cal complir els requisits i les condicions següents: 

 

a) Les activitats objecte de la subvenció s'han de portar a terme en el termini 

que estableix la convocatòria corresponent.  

 

b) Pel que fa a galeries d'art amb espai propi d'exposició, si aquestes són 

de la ciutat de Barcelona, han d'acreditar una activitat continuada durant 

nou mesos l'any de concessió de la subvenció i la presentació de quatre 

exposicions diferents, com a mínim, durant l'any de concessió de la subvenció.  

 

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


   
En el cas de galeries d'altres municipis de Catalunya que optin a aquestes 

subvencions, han d'acreditar una activitat continuada durant sis mesos 

l'any de concessió de la subvenció, com a mínim, i la presentació de dues 

exposicions diferents, com a mínim, durant l'any de concessió de la subvenció. 

A l'efecte d'aquestes bases, s'entén com a espai propi d'exposició aquell de 

què disposa el sol·licitant per al seu ús i gestió independentment del títol jurídic 

que ostenti sobre aquest. 

 

c) Pel que fa a galeries d'art sense espai propi d'exposició, les persones 

sol·licitants han d'acreditar que durant l'any de concessió de la subvenció 

tenen programació d'exposicions a Catalunya i que fan una tasca de difusió 

i promoció dels artistes amb què treballen, amb un mínim de cinc accions entre 

exposicions i fires. 

 

d) Una mateixa persona sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en 

la mateixa convocatòria. 

 

e) La llengua utilitzada en la realització de les publicacions incloses en el 

projecte ha de ser, com a mínim, el català. 

 

 

4. Documentació a presentar: 

Documentació administrativa: 

El formulari de sol·licitud s'autoritza a l’Institut Català de les Empreses Culturals 

a consultar d’ofici les dades establertes en el punt 7 de les Bases generals 

reguladores i no caldrà, per tant, aportar la documentació administrativa. 

Documentació sobre el projecte: 

Memòria del projecte, segons model de l’ICEC. 

Pressupost detallat, segons model de l’ICEC. 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció: 22 de juny del 2020 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-

per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


   
 

7. Normativa aplicable:  

Text Refós Bases Específiques 

Text Refós Bases Generals de l'Institut Català de les Empreses Culturals 

RESOLUCIÓ CLT/1075/2020, de 14 de maig, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a galeries 
d'art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a 
Catalunya (ref. BDNS 506447). (DOGC  núm.  8139  publicat el  22/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/929/2020, 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 de modificació de les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions a galeries d'art per a les activitats de difusió i 
promoció de la seva programació a Catalunya. (DOGC  núm.  8128  publicat 
el  07/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1356/2017, de 7 de juny, 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 a galeries d'art per a les activitats de difusió i 
promoció de la seva programació a Catalunya. (DOGC  núm.  7390  publicat 
el  14/06/2017) 

8.  Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-

per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-galeries-dart-

per-a-la-difusio-i-promocio?category=7381f1d4-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Arts_Visuals/TEC007_TextRefos_2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
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