
   

 

74. Subvencions per a les despeses de funcionament 

d’empreses i entitats culturals durant la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Institut 

Català de les Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de 

Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per donar suport al finançament de les despeses de 

funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat 

perjudicis econòmics en els destinataris. 

 

Quantia de la subvenció:  

L’import de la subvenció és, com a màxim, de 30.000,00 euros, segons la 

despesa declarada i d’acord amb el que recull la taula següent: 

 Import de la despesa declarada Subvenció 

De  600 (MÍNIM)  fins a 5.000 euros 
El mateix import 
declarat 

Import restant, per al que excedeixi de 5.000 euros El 70% 

 

Aquestes subvencions es poden acumular amb altres ajuts atorgats a 

l‘empara a la Decisió de la Comissió Europea SA 5685 - Marc temporal 

nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes 

reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació 

del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el brot 

actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020, sempre que, sumats, 

no superin els 800.000,00 euros per empresa o entitat. 

 

Despeses subvencionables: 

 

El període subvencionable és del 14 de març al 30 de juny del 2020, 

ambdós inclosos. 

 



   
Únicament es consideren despeses subvencionables les següents: 

 

a) Despeses de personal de la persona sol·licitant. 

 

b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de 

treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals. 

 

c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat 

professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i 

conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses 

administratives i béns fungibles). 

 

En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a 

terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període 

subvencionable, no computen les despeses que assumeixi el sol·licitant durant 

el període de lloguer. 

 

d) Despeses relacionades amb l’adaptació de les oficines, comerços o 

espais d’exhibició als requeriments sanitaris establerts per combatre la 

COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament). 

 

e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o 

compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre 

la renda. 

 

Totes les despeses exposades anteriorment són imputables en la part que no 

hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o 

per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa 

imputable en la suma d'aquesta subvenció i les altres rebudes. 

2. Beneficiaris: 

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques 

o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun 

dels supòsits següents: 

 

 Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses 

Culturals o del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de 

Teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019. 

 Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses 

Culturals o al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres 

de Barcelona, que hagi estat admesa a tràmit encara que fos 

desestimada, entre el 2015 i el 2019.  



   
 Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural 

obert al públic a Catalunya durant l’any 2019 o 2020. 

 

S’entenen com a establiments culturals les galeries d’art, cinemes comercials, 

teatres, llibreries i sales de música. 

 

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

 

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

base general 3, els requisits i les condicions següents: 

 

a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.  

 

b) No es pot haver tramitat cap expedient 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 de alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros. 

 

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar 

en l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre de 2020. 

 

e) Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions 

extraordinàries o temporals per a la mateixa finalitat de l’Institut 

Català de les Empreses Culturals o de l’Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Aquest ajuts, són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a 

la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals o  procedents 

d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens públics 

o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 

que la suma dels imports concedits no superi el cost de l'activitat que ha de 

desenvolupar la persona beneficiària. 

 

4. Documentació a presentar amb la sol·licitud: 

El pressupost a què fa referència la base general 7.1.b, en què constin les 

despeses de funcionament corresponents al període subvencionable d’acord 

amb la base 4.1., segons model de l'ICEC.  

És obligatori adjuntar aquest document a la sol·licitud.  

http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEC101_Relacio_declaracio-despeses-.xlsx


   
 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció:  29 de juny del 2020 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-

despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-

ocasionada-COVID-19?moda=1 

7. Normativa aplicable:  

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

RESOLUCIÓ CLT/1112/2020, de 22 de maig, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les 
despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 
507114). (DOGC  núm.  8145  publicat el  02/06/2020). 

RESOLUCIÓ CLT/1073/2020, de 18 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 les despeses de funcionament d'empreses i 
entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19. (DOGC  núm.  8138  publicat el  21/05/2020). 

8. Altres dades d’interès :  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-

despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-

ocasionada-COVID-19 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-

despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-

ocasionada-COVID-19?moda=1 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1
http://web.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=874085
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874085
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874085
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874085
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874085
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873598
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?moda=1

