
   

 

106. Subvencions a la producció de nous muntatges 

teatrals 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:    

Subvenció per donar suport a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de 

carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, i també a l'explotació de 

les representacions. 

Quantia de la subvenció:  

1. La quantia s'estableix en un percentatge del 45% dels recursos propis de les 
persones sol·licitants al pressupost del projecte i d'acord amb els topalls 

següents: 

a) Tipologia d'empreses que estableix la base 1.1.a) de l'annex de la Resolució 
CLT/200/2020, 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 teatrals de sala i de 
carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, un màxim de 371.250,00 
euros, amb la distribució pluriennal següent: 

Any 2020: un màxim de 18.562,50 euros. 

Any 2021: un màxim de 123.750,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 123.750,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 105.187,50 euros. 

b) Tipologia d'empreses que estableix la base 1.1.b) de l'annex de la Resolució 
CLT/200/2020, de 31 de gener (DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), per al període 
2020-2023, un màxim de 129.375,00 euros, amb la distribució pluriennal 
següent: 

Any 2020: un màxim de 6.468,75 euros. 

Any 2021: un màxim de 43.125,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 43.125,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 36.656,25 euros. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867298&language=es_ES


   
c) Tipologia d'empreses que estableix la base 1.1.c) de l'annex de la Resolució 
CLT/200/2020, de 31 de gener (DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), per al període 
2020-2023, un màxim de 76.500,00 euros, amb la distribució pluriennal 
següent: 

Any 2020: un màxim de 3.825,00 euros. 

Any 2021: un màxim de 25.500,00 euros. 

Any 2022: un màxim de 25.500,00 euros. 

Any 2023: un màxim de 21.675,00 euros. 

Les despeses subvencionables es poden trobar a 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-
nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-
periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

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 del teatre, 

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 teatrals. També 

poden optar als ajuts les unions temporals d’empreses (UTE) . 

 

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 subvencions de 
l'ICEC per al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter 
professional per al període 2020-2023. 

b) Dur a terme l'activitat subvencionable en el període comprés entre l'1 de gener 
de 2020 i el 31 d'agost de 2023. 

c) Estrenar, en el període comprès entre l'1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost 
de 2020, un nombre mínim de dos muntatges teatrals. 

d) Produir o coproduir els muntatges teatrals objecte d'aquestes subvencions en un 
percentatge superior al 50%. 

Es permet que com a màxim un dels muntatges teatrals es coprodueixi en un 
percentatge superior al 30% en els casos següents: 

d.1) Si l'espectacle té un pressupost de producció d'inversió privada superior a 
175.000,00 euros i el sol·licitant correspon a la tipologia d'empreses que estableix 
la base 1.1.a) i 1.1.b) de l'annex de la Resolució CLT/200/2020, de 31 de gener 
(DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), per la qual es dona publicitat a l'Acord del 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867298&language=es_ES


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

d.2) Si l'espectacle té un pressupost de producció d'inversió privada superior a 
80.000,00 euros i el sol·licitant correspon a la tipologia d'empreses que estableix la 
base 1.1.b) i 1.1.c) de l'annex de la Resolució CLT/200/2020, de 31 de gener 
(DOGC núm. 8058, de 6.2.2020), que han de regir la concessió de subvencions al 
desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional 
per al període 2020-2023. 

e) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la 
normativa laboral i social aplicable. 

f) Fer, per a cada muntatge teatral objecte d'aquestes subvencions, un mínim de 
25 representacions, de les quals almenys 12 han de ser a Catalunya, a 
excepció dels muntatges d'escenes híbrides que han de fer 6 representacions a 
Catalunya, en un període màxim de 12 mesos des de la data de l'estrena. 

Als efectes d'aquestes bases, es considera l'estrena com la primera representació. 

Les representacions a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona computen com a 
dues representacions. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig. 

4. Documentació a presentar: 

1. El projecte d'activitat i el pressupost previstos en la base general 7, que cal 
presentar juntament amb la sol·licitud, han de tenir el contingut següent: 

a) Memòria explicativa del projecte, que inclou el projecte d'activitat exigit per la 
base general 7, segons el model facilitat per l'Institut Català de les Empreses 
Culturals. 

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 
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. 

2. Així mateix, s'ha de presentar una declaració responsable segons la qual es 
mantenen les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la 
normativa laboral i social aplicable. 

3. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per temporada el període comprès entre 
l'1 de setembre d'un any i el 31 d'agost de l'any següent. 

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://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867298&language=es_ES
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-la-produccio-

de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-

periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

 

7. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ CLT/280/2020, 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 muntatges teatrals de sala i 
de carrer de caràcter professional per al període 2020-
2023. (DOGC  núm.  8062  publicat el  12/02/2020) 

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) 

RESOLUCIÓ CLT/1320/2017, de 6 de juny, 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 muntatges teatrals de sala i 
de carrer de caràcter professional per al període 2017-
2020. (DOGC  núm.  7388  publicat el  12/06/2017) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-
nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-
periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-
nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-
periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

Per consultes sobre els continguts de la subvenció: 93 556 5192 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carrer-de-caracter-professional-per-al-periode-2020-2023?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867685
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867685
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867685
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867685
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
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