
   

 

116. Aportacions reintegrables a la distribució i 

explotació d'espectacles (Institut Català de les 

Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Les aportacions reintegrables són uns 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 amb la tipologia 
següent: 

 Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de 
Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la 
música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques. 

 Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts 
d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, 
s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un 
mínim de 12 músics. 

 Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, 
el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya 

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els 
programes de festes majors municipals. 

Valoració del projecte per obtenir l’ajut (modalitat b): El projecte es valora amb un 
màxim de 100 punts, segons els criteris següents:  

a) La viabilitat econòmica del pressupost bonificat del projecte amb un màxim de 
80 punts (modalitat b de la base 1.2.). 

b) Es  valora l’impacte de l’activitat de l’empresa a Catalunya amb un màxim de 20 
punts. 

Quantia de la subvenció: 

1. La quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.2) es determina aplicant 
sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació 
percentual obtinguda en aplicació de la base 7 i el percentatge següent: 

a) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.a) específicament de 
l’àmbit de les arts escèniques que consisteixin en la distribució i l’explotació 
d’espectacles de teatre, circ i dansa: 

a.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 225.000 euros: 40%. 
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a.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 225.000 euros i fins a 
350.000 euros: 35%. 

a.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 350.000 euros i fins a 
500.000 euros: 30%. 

a.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros i fins a 
750.000 euros: 25%. 

a.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 750.000 euros i fins a 
1.000.000 euros: 20%. 

a.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 1.000.000 euros: 15%. 

b) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.a), específicament de 
l’àmbit musical, i per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.b): 

b.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 60.000 euros: 40%. 

b.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 60.000 euros i fins a 
73.000 euros: 35%. 

b.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 73.000 euros i fins a 
86.000 euros: 30%. 

b.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 86.000 euros i fins a 
100.000 euros: 25%. 

b.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 100.000 euros i fins a 
500.000 euros: 20%. 

b.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros: 15%. 

c) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.c): 

c.1) Projectes amb un pressupost acceptat fins a 150.000,00 euros: 35%. 

c.2) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 150.000,00 euros i fins a 
325.000,00 euros: 30%. 

c.3) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 325.000,00 euros i fins a 
500.000,00 euros: 25%. 

c.4) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000,00 euros i fins a 
750.000,00 euros: 20%. 

c.5) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 750.000,00 euros i fins a 
1.000.000,00 d’euros: 15%. 

c.6) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 1.000.000 d’euros: 10%. 

La quantia màxima a concedir per sol·licitud en concepte de subvenció (modalitat 
b) de la base 1.2) per a totes les tipologies establertes a la base 1.1 és de 
150.000,00 euros, i no pot ser superior al 50% de l’ajut total. 
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Per a projectes de les tipologies establertes a les bases 1.1.a) i 1.1.b), la quantia 
corresponent a l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2) és equivalent a 
l’import del pressupost bonificat. 

Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.c), la quantia corresponent a 
l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2) es determina aplicant al 
pressupost bonificat un percentatge en funció de la puntuació obtinguda en atenció 
als criteris de valoració previstos a la base 7.4. 

Per a projectes de les tipologies establertes a les bases 1.1.a) i 1.1.b), la quantia 
màxima que un projecte pot obtenir tant en concepte de subvenció com d’aportació 
reintegrable és igual al pressupost acceptat. 

Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.c) la quantia màxima que 
un projecte pot obtenir tant en concepte de subvenció com d’aportació 
reintegrable és el 75% del pressupost acceptat. 

5. En qualsevol cas, l’import màxim pendent de retorn per part de l’empresa o 
entitat no pot superar la quantia de 500.000,00 euros, import que inclou també els 
ajuts atorgats anteriorment per l’ICEC que tenen la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions i pendents de liquidar, i del qual es descompta, si n’hi 
ha, l’import corresponent a les garanties establertes. 

Import de la garantia de l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2) 

1. La garantia que ha de presentar l’empresa beneficiària d’acord amb el que 
estableix la base 12.1 es determina en funció dels criteris següents: 

1.1 Per a projectes amb pressupost acceptat igual o superior a 50.000 euros o 

amb una viabilitat econòmica valorada (segons base 4.1.a) amb menys de 60 
punts: 

a) Garantia del 100% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 

igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de la concessió de l’ajut. 

b) Garantia del 75% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de concessió de l’ajut. 

c) Garantia del 50% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 

superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l’any de concessió de l’ajut. 

d) Garantia del 25% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 70% i fins al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de concessió de l’ajut. 
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e) Garantia del 50% en el cas que l’empresa beneficiària no hagi rebut ajuts en la 
doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions o únicament en la 
modalitat d’aportació reintegrable de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
liquidats en els últims 5 anys anteriors al de l’any de concessió de l’ajut. 

f) No cal presentar garantia en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat 
un import superior al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

1.2. Per a projectes amb pressupost acceptat inferior a 50.000 euros i amb una 
viabilitat econòmica valorada (segons base 4.1.a) amb 60 punts o més: 

a) Garantia del 75% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

b) Garantia del 50% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

c) Garantia del 25% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

d) Garantia del 25% en el cas que l’empresa beneficiària hagi rebut ajuts en la 

doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions o únicament en la 
modalitat d’aportació reintegrable de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
però aquests no han estat liquidats en els últims 5 anys anteriors al de l’any de 
concessió de l’ajut. 

2. Beneficiaris: 

Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció 
d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les 
companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els 
requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no 
poden sol·licitar ajut. Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques 
també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre. 
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es 
constitueixen unions  temporals d’empreses (UTE). 

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

Requisits de les persones sol·licitants: 
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 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 una antiguitat mínima en la seva activitat de 2 anys o poder 

demostrar que els professionals directius de l’empresa o entitat tenen una 
antiguitat mínima en activitats similars del mateix temps. 

 Participar a risc en el projecte objecte de l’ajut. 

Requisits dels projectes: 

Els projectes presentats han de complir els requisits següents, per a qualsevol de 
les tipologies establertes a la base 1.1: 

a) Establir el calendari de l'explotació del projecte tenint en compte que ha de 

produir-se dins del termini que especifiqui la convocatòria corresponent 

b) El projecte ha de referir-se a l’explotació d’un sol espectacle.  

c) 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, comercialització o explotació del projecte 

Respecte a la tipologia establerta a la base 1.1.a), l’espectacle ha de comptar 
amb un pla d’explotació i un calendari d’exhibició en espais urbans d’ús 
escènic o equipaments escènics i musicals públics o privats de Catalunya, 
que inclogui localitats diferents de la ciutat de Barcelona i d’aquelles on s’hagi 
exhibit l’espectacle fins a l’any anterior al de la concessió de l’ajut. El pla 
d’explotació ha d’incloure, com a mínim, la representació de l’espectacle en quatre 
localitats. L’espectacle s’ha d’haver estrenat en el moment de presentació de la 
sol·licitud. 

Respecte a la tipologia establerta a la base 1.1.b), l’espectacle ha de comptar amb 
un pla d’explotació i un calendari d’exhibició de 2 o més actuacions, sense 

comptar l’estrena de la producció, en equipaments escènics i musicals de 
Catalunya. El sol·licitant ha d’assumir el risc de recuperació, com a mínim, del 50% 
de les despeses específiques de les actuacions mitjançant els ingressos per 
taquillatge. 

Respecte a la tipologia establerta a la base 1.1.c), l’espectacle ha de comptar amb 
un pla d’explotació i un calendari d’exhibició, sense comptar l’estrena de la 
producció, en espais urbans d’ús escènic o un equipament escènic de Barcelona o 
de fora de Catalunya.”  

Els ajuts de qualsevol tipologia prevista a la base 1.1 són compatibles amb altres 
ajuts per al mateix projecte de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de la resta 
de la Generalitat de Catalunya i organismes dependents, així com d’altres 
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administracions públiques i entitats públiques o privades, i amb altres ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat. 

4. Documentació a presentar: 

Memòria de l'activitat  
Pressupost de l'activitat  

Més informació al respecte a l’apartat documentació. 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar l’ajut és del 09 de juliol al 30 de setembre de 2020, ambdós 
inclosos. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-la-distribucio-i-explotacio-
despectacles-a-Catalunya-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1 
 

7. Normativa aplicable:  

Text Refós de les bases específiques 

Text refós bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/1522/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la 
concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència 
competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 
512895). (DOGC  núm.  8166  publicat el  01/07/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1029/2020, d'11 de maig, per la qual es modifica la dotació de la 
convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en 
règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i 
subvencions (ref. BDNS 492573). (DOGC  núm.  8135  publicat el  18/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/91/2020, de 16 de gener, de convocatòria per a la concessió d'ajuts 
a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les 
modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 
492573). (DOGC  núm.  8048  publicat el  23/01/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-la-distribucio-i-explotacio-
despectacles-a-Catalunya-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-la-distribucio-i-explotacio-
despectacles-a-Catalunya-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&moda=1 

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 93 552 91 67 
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