
   

 

105. Subvencions a la producció de nous d'espectacles 

de dansa de sala i de carrer de caràcter professional 

per al període 2020-2023 (Institut Català de les 

Empreses Culturals –ICEC- Generalitat de Catalunya-). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per a  donar suport a la producció de nous espectacles de dansa de 

sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, així com a 

l'explotació de les representacions. 

Quantia de la subvenció:  

1. La quantia de la subvenció és d'un import equivalent al 45% de l'aportació 

dels recursos propis de l'empresa o entitat sol·licitant al pressupost del projecte i 

d'acord amb els topalls següents: 

a) Tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.a) de l'annex de la 

Resolució CLT/199/2020, de 31 de gener (DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), 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 al desenvolupament de projectes de dansa de sala i 

de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, un màxim de 

50.625,00 euros, amb la distribució pluriennal següent: 

Any 2020: un màxim de 2.531,25 euros. 

Any 2021: un màxim de 16.875,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 16.875,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 14.343,75 euros. 

b) Tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.b) de l'annex de la 

Resolució CLT/199/2020, de 31 de gener (DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), 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 
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la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i 

de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, un màxim de 

27.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent: 

Any 2020: un màxim de 1.350,00 euros. 

Any 2021: un màxim de 9.000,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 9.000,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 7.650,00 euros. 

c) Tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.c) de l'annex de la 

Resolució CLT/199/2020, de 31 de gener (DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), per la 

qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de 

les Empreses Culturals, pel qual aproven les bases específiques que han de regir 

la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i 

de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, un màxim de 

16.875,00 euros, amb la distribució pluriennal següent: 

Any 2020: un màxim de 843,75 euros. 

Any 2021: un màxim de 5.625,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 5.625,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 4.781,25 euros. 

Les despeses subvencionables es poden trobar a la RESOLUCIÓ 

CLT/278/2020, de 7 de febrer, a l’annex subapartat  5. 

2. Beneficiaris: 

Persones físiques i jurídiques i les entitats privades sense ànim de lucre, que 

duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa, 

domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de 

l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que 

acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa. 

També poden optar als ajuts les unions temporals d’empreses (UTE) . 
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3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les 

condicions que determina la base general 3, així com els que s'estableixen a 

continuació: 

 

a) Haver obtingut una subvenció en el marc de la convocatòria de l'Institut Català 

de les Empreses Culturals de subvencions per al desenvolupament de projectes de 

dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023. 

 

b) Dur a terme l'activitat subvencionable en el període comprès entre l'1 de 

gener del 2020 i el 31 d'agost del 2023. 

 

c) Estrenar, en el període comprès entre l'1 de setembre del 2020 i el 31 d'agost 

del 2023, un nombre mínim d'un espectacle de dansa. 

 

d) Fer, per a cada espectacle de dansa objecte d'aquestes subvencions, un mínim 

de deu representacions, de les quals tres han de ser a Catalunya, en un període 

màxim de divuit mesos des de la data de l'estrena. Als efectes d'aquestes bases, 

es considera estrena la primera representació. No computen les actuacions fetes 

en locals d'assaig. 

4. Documentació a presentar: 

A banda del que estableix la base general 7, juntament amb la sol·licitud s'han de 

presentar els documents següents: 

 

a) Memòria explicativa del projecte, que inclou el projecte d'activitat amb el detall 

següent: 

a.1) Projecte artístic vinculat a la producció d'espectacles de dansa per al qual 

se sol·licita la subvenció en el qual es concretin el calendari de producció i el nivell 

d'activitat corresponents al període subvencionable. 

a.2) Fitxa artística detallada de la producció o produccions corresponents a la 

temporada 2020-2021, en què també ha de constar: 

a.2.1) Data i lloc previstos per a l'estrena. 

a.2.2) Previsió de la realització de les representacions que preveu la base 3.d). 

a.2.3) Descripció de la producció. 

a.2.4) Trajectòria de l'equip artístic i tècnic. 

a.2.5) Descripció d'activitats, si escau, de creació i fidelització de públics. 

 

b) Pressupost detallat exigit per la base general 7, que ha d'indicar la quantia 

global necessària per dur a terme l'activitat subvencionada durant la temporada 

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


   
2020-2021 i les dues posteriors, el detall de les despeses previstes i les fonts de 

finançament, segons el model de l'Institut Català de les Empreses Culturals. 

c) Contracte de coproducció, si escau. 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció PENDENT PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA  

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

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

nous-despectacles-de-dansa-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-

periode-2020-2023?category=736a2410-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

7. Normativa aplicable:  

Text refós de les Bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/278/2020, de 7 de febrer, 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 
la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter 
professional per al període 2020-2023. (DOGC  núm.  8062  publicat 

el  12/02/2020) 

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) 

RESOLUCIÓ CLT/138/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 
tercera modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la 
concessió d'ajuts en règim de concurrència. (DOGC  núm.  7555  publicat 
el  09/02/2018) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-
nous-despectacles-de-dansa-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-
periode-2020-2023?category=736a2410-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-
nous-despectacles-de-dansa-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-
periode-2020-2023?category=736a2410-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

Els telèfons de contacte si hi ha dubtes sobre les línies de subvencions són els 
següents: 935 547 853 i 935 673 551. 
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