
   

 

115 Subvenció a festivals de música d'alt interès 

cultural (Institut Català de les Empreses Culturals -

ICEC- Generalitat de Catalunya). 

1. Tipus d’ajut:    

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la preparació i 

realització de festivals de música de caràcter professional d'alt interès 

cultural. El festival s'ha de dedicar exclusivament a una de les especialitats 

següents: 

a) música clàssica; b) música clàssica catalana; c) música antiga; d) música 

clàssica contemporània; e) lied i música de cambra; f) lírica, música clàssica i 

dansa; g) pop rock; h) cançó d'autor; i) música d'arrel tradicional, i j) música de 

jazz. 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de les subvencions és d'un màxim del 70% del cost del projecte 

presentat amb un màxim de 200.000 euros. 

En el cas que el total de les subvencions superi la dotació que preveu la 

convocatòria corresponent, l'import s'ha de reduir proporcionalment. 

Despeses subvencionables: Es poden consultar a l’apartat despeses 

subvencionables.  

2. Beneficiaris: 

Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils, les 

entitats  privades sense ànim de lucre i, els ajuntaments de Catalunya i ens que en 

depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o 

majoritàriament públic. 

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

Requisits, condicions i incompatibilitats:  Per poder optar a les subvencions, les 

sol·licituds, a més del que preveu la base general 3, han de complir els 

requisits següents: 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


   
 

a) El festival ha de comptar amb un mínim de cinc edicions consecutives 

fetes abans de la de l'any 2020. 

b) El festival s'ha de realitzar entre l'1 d'octubre del 2019 i el 30 de 

novembre del 2020, ambdós inclosos. La no celebració presencial del festival 

no es considera incompliment d'aquest requisit si el sol·licitant justifica la 

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

festival a causa de les mesures preses per les autoritats per prevenir i 

combatre la COVID-19. 

c) La persona sol·licitant ha d'haver presentat una sol·licitud d'ajut a la 

modalitat b) (subvencions triennals a festivals d'alt interès cultural) de la base 

específica 1.1 de l'annex de la Resolució CLT/743/2017, de 5 d'abril, per la qual 

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

Empreses Culturals que va aprovar les bases que regeixen la convocatòria 

publicada mitjançant la Resolució CLT/871/2017, de 21 d'abril, de convocatòria 

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música de 

l'Institut Català de les Empreses Culturals, que s'hagi admès a tràmit encara 

que fos desestimada. 

S'ha de complir el Codi de bones pràctiques en l'àmbit de la creació i de la 

interpretació musicals, disponible a través de l'adreça d'Internet 

http://icec.gencat.cat/web/.content/04_sectors_culturals/06_musica/pdf/Codide-

Bones-Practiques-.pdf  i a la seu de l'Institut Català de les Empreses Culturals, 

passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona. 

4. Documentació a presentar: 

 Memòria del projecte  

 Fitxa de programació  

 Pressupost de l'activitat  

 Fitxa resum de l'activitat (a la justificació)   

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció del 14 de juliol al 28 de juliol de 2020, ambdós 

inclosos 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7357/1606279.pdf
http://icec.gencat.cat/web/.content/04_sectors_culturals/06_musica/pdf/Codide-Bones-Practiques-.pdf
http://icec.gencat.cat/web/.content/04_sectors_culturals/06_musica/pdf/Codide-Bones-Practiques-.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Musica/TEC035_memoria_part1.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Musica/TEC035_fitxadeprogramacio.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Musica/TEC035_pressupost.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/Musica/TEC035_Fitxa_resum_d_activitat.pdf


   
6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    
 
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-
musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

7. Normativa aplicable:  

Text Refós de les Bases Generals del Institut Català de les Empreses Culturals 

RESOLUCIÓ CLT/1665/2020, de 7 de juliol, de convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a festivals de música d'alt 
interès cultural (ref. BDNS 515043). (DOGC  núm.  8176  publicat el  14/07/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1523/2020, de 26 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 i transitòries per a la convocatòria de l'any 2020 
que han de regir la concessió de subvencions a festivals de música d'alt interès 
cultural. (DOGC  núm.  8166  publicat el  01/07/2020) 

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-festivals-de-
musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-
musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

Per consultes sobre els continguts de la subvenció: 935 524 952; 935 565 192 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-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=877887
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877887
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877887
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876654
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876654
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876654
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876654
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876654
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808956
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-festivals-de-musica?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

