
   

 

80. Subvencions a projectes d'internacionalització 

d'empreses i entitats culturals dels sector de la música 

(Institut Català de les Empreses Culturals -ICEC- 

Generalitat de Catalunya). 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per projectes d'internacionalització d'empreses i entitats 

culturals dels sector de la música que contribueixin a la presència de la 

creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de 

Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; 

en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva 

vida a Catalunya). 

Quantia de la subvenció:  

La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte i,  d’import 

mínim de 500 euros, fins a un màxim de 20.000 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: 

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques 

com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de 

lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels 

sector de la música. 

3.  Despeses subvencionables: 

a) Despeses de viatges de prospecció de mercats (detallar objectius del viatge): 

Només s'accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques 

d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms. 

b) Despeses de viatges per assistir a fires internacionals (s'han de documentar 

amb l'acreditació de l'entrada a la fira). Només s'accepten despeses del personal 

que desenvolupa les tasques d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els 

cognoms. 



   
En el cas dels punts a) i b), només se subvencionen: 

- Les despeses de transport (en cap cas s'accepten els bitllets de classes 

preferents) per a un màxim de dues persones. En el cas de desplaçament en 

cotxe, es compta el quilometratge a 0,30 euros i s'hi afegeixen els peatges. El 

combustible està inclòs en el preu del quilometratge. També s'hi pot incloure el 

lloguer de vehicles. En aquest cas, només s'accepta la despesa de la factura del 

lloguer (no s'accepten despeses de peatges ni de combustible). 

- Les despeses d'allotjament (l'import subvencionable no pot superar els 130,00 

euros per persona i nit) per a un màxim de dues persones. 

c) Despeses del cost del lloguer d'estands i les acreditacions a fires 

internacionals. 

d) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques 

d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a 

només un dels supòsits següents: 

d.1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament 

tasques d'internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d'una persona 

durant el període subvencionable i fins a un import màxim de 15.000 euros bruts. 

Cal indicar-ne el nom i els cognoms i el desglossament de les tasques que realitza. 

d.2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de manera parcial 

tasques d'internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa 

d'una persona durant el període subvencionable i fins a un import màxim de 

15.000 euros bruts. Cal indicar-ne el nom i els cognoms i el desglossament de les 

tasques que realitza la persona. 

d.3.Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques (autònoms) que facin 

per si mateixos tasques d'internacionalització es poden imputar un import màxim 

de 3.000 euros com a despesa pròpia subvencionable (indicar a memòria 

desglossament tasques). 

e) Despesa de contractació d'empreses de serveis per desenvolupar 

exclusivament tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot 

imputar fins a un 80% de la despesa durant el període subvencionable i poden 

ser diverses empreses especialitzades en diferents mercats o segments 

comercials.” 



   
f) Despeses d'actuacions de promoció comercial. En aquest cas, se 

subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material 

tècnic), les despeses de transport i allotjament, d'acord amb el que estableixen les 

lletres a) i b), però ampliables fins a un màxim de vuit persones. 

g) Despeses de producció de material promocional en una llengua diferent del 

català i del castellà de qualsevol format, i despeses de contractació de publicitat 

fora de l'Estat espanyol. 

h) Despeses indirectes i generals tal com estableix la base general 5.4. 

4. 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 requisits que 

estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents: 

 

a) Tenir un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des 

del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 

d’octubre de l’any de concessió de la subvenció. 

 

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa 

convocatòria. 

 

c) Les accions que corresponen al projecte d’internacionalització s’han de dur a 

terme fora de Catalunya i el projecte ha d'incloure com a mínim una acció fora del 

territori espanyol. 

 

Les persones beneficiàries de les subvencions han d'incloure, a més del logotip 

del Departament de Cultura i l'expressió “amb el suport del Departament de 

Cultura”, el logotip de CATALAN ARTS utilitzant el/s logotip/s que es troben en la 

pàgina (http://www.catalanarts.cat/web/quisom/area) en els elements informatius i 

de difusió de l'activitat objecte de l'ajut, si es duen a terme amb posterioritat a la 

concessió de l'ajut. 

 

A banda de les incompatibilitats que preveu la base general 3.5, aquesta subvenció 

és incompatible amb la resta de convocatòries de subvencions per a projectes 

d'internacionalització de l'Institut Català de les Empreses Culturals d'altres sectors 

culturals. 

5. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació que s’indica a 

l’apartat documentació : https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-

musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 que inclou 

la Memòria , el Pressupost  i els Logos Catalan Arts . 

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-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Mercats/TEC083_memoria2020.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Mercats/TEC083_pressupost2020.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Mercats/catalanarts_logos.zip


   
6. Quan es podrà demanar?:  

Termini sol·licitud:  30 de juny del 2020 

7. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

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

dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c&moda=1 

8. Normativa aplicable:  

Text refós bases generals 

 
RESOLUCIÓ CLT/1331/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes 
d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de la música (ref. 
BDNS 500276). (DOGC  núm.  8154  publicat el  15/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1171/2020, de 29 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 transitòria per a la convocatòria de l'any 2020 de les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes 
d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de la 
música. (DOGC  núm.  8147  publicat el  04/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/610/2020, de 4 de març, 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 
projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de la 
música. (DOGC  núm.  8080  publicat el  09/03/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/543/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 
quarta modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la 
concessió d'ajuts en règim de concurrència. (DOGC  núm.  8080  publicat 
el  09/03/2020) 

9. Altres dades d’interès :  

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

dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c 

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

dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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=875171
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875171
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875171
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875171
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875171
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874296
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869832
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-del-sector-de-la-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

