
   

 

81. Subvencions a projectes d'internacionalització 

d'empreses audiovisuals (Institut Català de les 

Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a  projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals 

que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests 

projectes només es poden referir a l'assistència a mercats i a activitats d'indústria 

(les que no són únicament de promoció del producte audiovisual). 

Quantia de la subvenció:  

La subvenció cobreix com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un 

màxim de 5.000 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 euros. 

2. Beneficiaris: 

Poden optar a aquestes subvencions les empreses de producció o de distribució 

audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses 

audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses 

cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de 

les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o 

associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol. 

3. Despeses subvencionables: 

Són únicament subvencionables les despeses següents per a un màxim de dos 

persones: 

a) Les despeses de transport (en cap cas no s'accepten els bitllets de classes 

preferents). En el cas de desplaçaments 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 es pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas tan sols 



   
s'accepta la despesa de la factura del lloguer (no s'accepten despeses ni de 

peatges ni de combustible). 

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

euros per persona i nit). 

c) Despeses del cost de les acreditacions dels festivals, fires o mercats 

internacionals. 

d) Despeses derivades de la contractació de les projeccions de mercat 

(screenings) (l'import subvencionable no pot superar els 800 € totals en aquesta 

partida). 

No són subvencionables les despeses corresponents a: despeses de 

manutenció, despeses de transports urbans, despeses de muntatge i producció 

d'estands, despeses de màrqueting i material promocional, despeses de publicitat i 

premsa, despeses relacionades amb la presentació d'obres audiovisuals 

seleccionades en festivals audiovisuals, despeses relacionades amb activitats de 

caràcter acadèmic i/o de formació. 

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) El període subvencionable s'estableix a la convocatòria corresponent. Un 

mateix sol·licitant es pot acollir a diverses convocatòries d'un mateix any. 

 

b) Les accions que es duguin a terme en el marc del projecte 

d'internacionalització s'han de fer fora de Catalunya. 

 

c) No poden formar part del projecte d'internacionalització els projectes 

audiovisuals que hagin rebut subvenció per al desenvolupament de projectes 

audiovisuals o que hagin rebut un ajut, en les modalitats d'aportacions 

reintegrables i subvencions, per al desenvolupament de paquets de projectes 

audiovisuals. 

 

d) S'han de mantenir les condicions de treball pertinents del personal 

laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable. 

 

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


   
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-dempreses-

audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 que 

inclou la Memòria  i el Pressupost . 

6. Quan es podrà demanar?:  

El termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de juny a l'1 de juliol del 2020, 

ambdós inclosos, per a les accions incloses al projecte d'internacionalització que 

es realitzin entre l'1 de novembre del 2019 i el 30 de juny del 2020, ambdós 

inclosos. 

De l'1 al 15 d'octubre del 2020, ambdós inclosos, per a les accions incloses en el 

projecte d'internacionalització que es realitzin entre l'1 de juliol i el 31 de desembre 

del 2020, ambdós inclosos. 

7. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

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

dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c&moda=1 

8. Normativa aplicable:  

Text Refós bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/1257/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes 
d'internacionalització d'empreses audiovisuals (ref. BDNS 
509392). (DOGC  núm.  8152  publicat el  11/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1173/2020, 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, 
pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses 
audiovisuals. (DOGC  núm.  8147  publicat el  04/06/2020) 

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) 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Mercats/TEC063_memoria.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Mercats/TEC063_pressupost.xls
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-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=874939
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874939
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874939
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874939
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874355
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874355
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874355
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874355
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874355
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


   
9. Altres dades d’interès :  

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

dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c 

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

dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-

a972-000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-audiovisuals?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

