95. Aportacions reintegrables a projectes culturals
(Institut Català de les Empreses Culturals -ICECGeneralitat de Catalunya).

1. Tipus d’ajut:

Ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa
disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts
escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que
tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i
diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució,
comercialització o explotació de béns de consum cultural.
Quantia de la subvenció:
a) Projectes específicament de l'àmbit de les arts escèniques que
consisteixin en la producció d'espectacles de teatre, circ i dansa.
b) Projectes específicament de l'àmbit discogràfic o de producció musical
que consisteixin en la producció i l'edició de fonogrames, independentment
del suport, o de produccions musicals.
c) Projectes específicament de l'àmbit musical que consisteixin en la
producció i explotació de festivals, cicles o concerts individuals.
d) Projectes de produccions editorials singulars.
e) Projectes de producció i explotació de l'àmbit de les arts visuals i per a
projectes que no puguin ser considerats dins dels apartats anteriors a), b),
c), i d).
Imports que van des d’un 10% fins a un 35% del pressupost acceptat (més
detall de quantitats i % a l’apartat 6 “quantia dels ajuts” de la RESOLUCIÓ
CLT/11/2019, de 9 de gener.
2. Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte les activitats de
producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden
presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions
temporals d’empreses (UTE).
3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :

Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada:





S'entén que no té solvència econòmica si el balanç de l'empresa de
l'últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el
sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una
millora de la situació econòmica de l'empresa, es pot considerar que té
solvència econòmica.
En el cas d'empresaris persones físiques, s'entén que no tenen solvència
econòmica si els rendiments de l'activitat econòmica als efectes de
l'IRPF no són positius.

Tenir antiguitat mínima de 2 anys o poder demostrar que els professionals de
l’empresa vinculats al projecte tenen una antiguitat mínima en activitats similars de
la mateixa durada. Participar a risc i perill en el projecte objecte de l’ajut.
Requisits dels projectes


La despesa de producció del projecte s'ha de realitzar en el període
comprès entre l'any anterior al de concessió de l'ajut i fins a l'últim dia
hàbil del mes de juny de l'any posterior al de concessió de l'ajut, sens
perjudici del que estableix la base 5.2 pel que fa a les despeses de
promoció.



Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi
un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no
prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no
es consideren derivats de la distribució, la comercialització o l'explotació del
projecte.



Establir el moment de llançament comercial, entenent-se com a tal la
data en què el projecte comenci la comercialització o l'explotació, tenint en
compte que el llançament ha de produir-se després del segon mes
posterior a la presentació de la sol·licitud de l'ajut, dins el període que
indiqui la convocatòria corresponent.

4. Documentació a presentar:

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent:
 En el cas de persones jurídiques, la declaració de l'impost sobre
societats presentada davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut.
 En el cas d'empresaris persones físiques, liquidacions trimestrals i anual
de l'IRPF i l'IVA presentades davant de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut
 Historial de la persona sol·licitant i historial professional del representant
legal i dels quadres responsables de l'execució del projecte.
 Declaració de la part de despesa interna i externa en recursos i proveïdors
catalans que hagi fet l'empresa l'any anterior al de la sol·licitud del total de
despesa de l'empresa o bé la part d'activitat duta a terme a Catalunya del
total d'activitat durant el mateix termini.

Documentació del projecte : Memòria del projecte, pressupost del projecte,
quadre de tresoreria i pla de distribució, comercialització o exhibició i el pla de
mitjans.
5. Quan es podrà demanar?:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 d'octubre del 2020.
6. Com tramitar-ho?:

Telemàticament a la Generalitat a través de :

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

7. Normativa aplicable:

TEXT REFÓS BASES GENERALS
RESOLUCIÓ CLT/1291/2020, de 4 de juny, per la qual es modifica el període per
presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes
culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions
reintegrables i subvencions (ref. BDNS 492064). (DOGC núm. 8152 publicat
el 11/06/2020)
RESOLUCIÓ CLT/577/2020, de 27 de febrer, per la qual es modifica el termini per
resoldre i notificar la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals,
en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions
reintegrables i subvencions (ref. BDNS 492064). (DOGC núm. 8079 publicat
el 06/03/2020)
RESOLUCIÓ CLT/37/2020, de 13 de gener, de convocatòria per a la concessió
d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les
modalitats
d'aportacions
reintegrables
i
subvencions
(ref.
BDNS
492064). (DOGC núm. 8045 publicat el 20/01/2020)
RESOLUCIÓ CLT/11/2019, de 9 de gener, 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 d'ajuts, en les
modalitats
d'aportacions
reintegrables
i
subvencions,
a
projectes
culturals. (DOGC núm. 7787 publicat el 14/01/2019)
8. Altres dades d’interès :

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

