
   

 

82. Subvencions a l'organització a Catalunya de 

festivals i mostres audiovisuals, així com la seva 

promoció i difusió (Institut Català de les Empreses 

Culturals -ICEC- Generalitat de Catalunya). 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres 

audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. 

S'estableixen tres modalitats diferents: 

   a) Modalitat A: Festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 
100.000,00 euros. 

   b) Modalitat B: Festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 

50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros. 

   c) Modalitat C: Festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 
50.000,00 euros. 

Quantia de la subvenció:  

1. La quantia de les subvencions està subjecta als límits següents: 

a) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals o mostres 
audiovisuals de la modalitat A que estableix la base 1.3 (festivals o mostres amb 
un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros) és de 35.000 euros. 

b) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals o mostres 
audiovisuals de la modalitat B que estableix la base 1.3 (festivals o mostres 
audiovisuals amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 i inferior a 
100.000,00 euros) és de 25.000 euros. 

c) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals o mostres 
audiovisuals de la modalitat C que estableix la base 1.3 (festivals o mostres 
audiovisuals amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros) és de 15.000 
euros i amb un límit del 50% del pressupost total. 

2. La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol 
administració pública atorgats a l'empresa sol·licitant i les empreses vinculades per 
al festival o mostra o per a altres activitats durant l'exercici fiscal corrent i els dos 
anteriors, no pot superar els 200.000 euros. 

 

 



   
2. Beneficiaris: 

Les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre que duguin a 

terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits que 

estableix la base 3. 

3. Despeses subvencionables: 

Són despeses subvencionables:  les descrites a l’apartat criteris de valoració i 

despeses subvencionables : 

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

lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-

com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

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

 

Requisits comuns a les tres modalitats: 

 

a) El festival o mostra ha de desenvolupar les seves tasques de preparació i 

celebració a Catalunya en el període comprès entre l'11 de desembre de 

2019 i el 10 de desembre de 2020 (la no celebració presencial del festival o la 

mostra sobrevinguda a partir de la concessió de la subvenció no es 

considerarà incompliment d'aquest requisit si el beneficiari justifica la 

impossibilitat o un perjudici econòmic rellevant que li causaria la celebració del 

festival o la mostra audiovisual a causa de les mesures preses per les 

autoritats per prevenir i combatre la COVID-19). 

 

b) El festival o la mostra audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un 

mínim de dues edicions consecutives, sense incloure-hi l'edició o les 

edicions del 2020. En cas que es tracti d'un nou festival o mostra audiovisual, 

s'exigeix que el director o la directora ho hagi estat d'un altre festival o mostra 

audiovisual durant un mínim de dues edicions consecutives. 

 

 

c) Els festivals i les mostres audiovisuals han d'assegurar un estàndard de 

qualitat —DCP, Blu-ray o equivalent — en totes les projeccions de les obres 

audiovisuals en el cas de les projeccions cinematogràfiques adequat als 

requeriments necessaris de la plataforma en el cas de projecció en línia. En el 

cas que es faci alguna projecció amb qualitat inferior ha d'estar degudament 

justificat per la impossibilitat d'obtenir la còpia amb una qualitat superior. 

 

d) 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
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


   
 

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-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-

aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1. 

6. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció : 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-lorganitzacio-a-

Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-

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

8. Normativa aplicable:  

TEXT REFÓS BASES GENERALS 

RESOLUCIÓ CLT/1315/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a 
Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i 
difusió (ref. BDNS 500225). (DOGC  núm.  8153  publicat el  12/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1183/2020, 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 i transitòries per a la convocatòria de 
l'any 2020 que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a 
Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i 
difusió. (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) 

9. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lorganitzacio-a-Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-difusiob?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=875142
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875142
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875142
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875142
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874360
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-lorganitzacio-a-

Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-

difusiob?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

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

Catalunya-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-aixi-com-la-seva-promocio-i-

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