
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2621/2015, de 9 de novembre, per la qual es dóna 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 per a la creació de públics per a la cultura.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 28
d’octubre de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per
a la creació de públics per a la cultura,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell
d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 28 d’octubre de 2015, pel qual s’aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la
persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de novembre de 2015

 

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Acord

de 28 d’octubre de 2015, 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 per a la creació de públics per a
la cultura.

 

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, així com les disposicions relatives a subvencions de la Llei
20/2010, del 7 de juliol, del cinema;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret
100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

 

Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, que s’adjunten en annex.
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Aquestes bases específiques complementen les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència que siguin vigents en el moment de publicació de les convocatòries
corresponents.

 

 

Annex

 

—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al foment de projectes i activitats
adreçats a la creació, captació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats
següents:

a) Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals,
l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, adreçats a persones que no siguin
professionals dels àmbits indicats.

Es poden subvencionar activitats concretes o projectes que incloguin un conjunt d’activitats dins d’una
estratègia amb un objectiu comú. Les activitats poden consistir en jornades, tallers, cursos, congressos,
seminaris, trobades o altres actuacions en l’àmbit de la formació reglada o no reglada.

No són objecte d’aquestes subvencions els projectes o activitats desenvolupats en els ensenyaments de cicles
formatius de grau mitjà i superior de les especialitats d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments artístics
superiors i dels ensenyaments universitaris.

b) Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada, que fomentin tot un sector
dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.

Queden exclosos els premis l’organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000,00 euros.

2. S’exclou de l’objecte d’aquestes bases:

a) Organització de festivals, mostres, cicles i les seves activitats de promoció i difusió.

b) Realització de consultories.

c) Projectes i activitats adreçats a la formació, captació, generació i fidelització de públics que es realitzin per
encàrrec d’una entitat pública.

d) Formació de professionals dels sectors culturals i artístics.

e) Revistes culturals o de difusió d’activitats culturals ja siguin en paper o suport electrònic.

f) Projectes que es desenvolupin exclusivament de forma no presencial.

g) Projectes i activitats adreçats a la captació, generació i fidelització de públics que realitzin els equipaments
previstos en l’article 9, lletres b i c del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’equipaments
culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals
previstos en l’article 7.1.b, c, d i e del Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 5347, de 26.3.2009).

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió,
de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Destinataris

1. En la modalitat a) de la base 1.1), poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que
duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la formació de les arts escèniques (dansa,
teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música.
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b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

2. En la modalitat b) de la base 1.1) poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que
duguin a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals,
l'audiovisual o la música.

b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

3. Quan es tracti d’agrupacions sense personalitat jurídica, s’han de fer constar expressament, tant en
formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada
membre de l’agrupació, així com l’import de l’ajut que ha d’aplicar cada un, ja que també tenen la consideració
de beneficiaris. L’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que
estableixen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3,
els requisits i condicions següents:

a) Dur a terme l’activitat a Catalunya.

b) Fer servir el català com a llengua vehicular de l’activitat com a mínim en un 50%.

c) Fer l’activitat dins del termini comprès entre el primer dia hàbil del mes d’octubre de l’any anterior al de
concessió de la subvenció i l’últim dia hàbil del mes de setembre de l’any de concessió de la subvenció.

2. Respecte de la modalitat a) de la base 1.1), a més del que estableix l’apartat 1, s’ha d’acreditar un mínim
d’un any d’experiència en l’activitat concreta a subvencionar, o si no és possible, acreditar experiència en
l’activitat concreta subvencionada de mínim un any de les persones responsables del projecte o activitat.

3. Respecte de la modalitat b) de la base 1.1), a més del que estableix l’apartat 1, s’ha d’acreditar un mínim
de dos anys consecutius d’experiència en l’activitat concreta a subvencionar.

 

—4 Despeses subvencionables

1. Respecte de les dues modalitats previstes a la base 1.1), són subvencionables:

a) Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal de l’empresa o entitat sol·licitant i
dels ponents, formadors, presentadors i jurats que participin directament en el projecte o activitat proposada.
Les despeses han de ser imputables a activitats específiques i clarament identificables.

b) El lloguer de sales.

c) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari.

d) Les despeses de promoció, publicitat i publicacions.

e) Fins a un 10% de les despeses indirectes o generals, d’acord amb la base general 5.4.

2. Respecte de la modalitat a) de la base 1.1), són també subvencionables:

a) Els honoraris o retribucions dels formadors, ponents i personal.

b) El material didàctic: les despeses de preparació i la reproducció.

3. Respecte de la modalitat b) de la base 1.1), són també subvencionables:

a) Els honoraris o retribucions dels treballadors participants en l’organització dels premis o concursos.

b) La compra de material fungible.

No són subvencionables les dotacions econòmiques o en espècie dels premis, si és que n’hi ha.
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—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

1. A banda de la documentació que estableix la base general 7, les persones sol·licitants han de presentar,
juntament amb la sol·licitud:

a) El projecte d’activitat o actuació, segons les pautes del model:

a.1) Descripció del projecte o activitat, que inclogui les dates d’inici i finalització previstes i el lloc on es farà.

a.2) Objectius.

a.3) Públic objectiu.

a.4) Pla de promoció i difusió.

a.5) Trajectòria global de l’empresa o entitat, o dels responsables del projecte o activitat, en cas que sigui de
nova creació, i s’entén com a tal aquella que en data de presentació de la sol·licitud faci menys d’un any que
s’hagi constituït (segons model).

a.6) Declaració responsable sobre la llengua vehicular de les activitats.

b) Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la
quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament previstes, segons les pautes del model.
En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s’ha de desglossar per
actuacions i per conceptes de despesa.

2. Respecte de la modalitat a) de la base 1.1), cal presentar, a més de l’anterior i respecte del projecte o
activitat objecte de la sol·licitud de subvenció:

a) Currículums de formadors, ponents, personal i professionals del sector.

b) Metodologia emprada.

 

—6 Criteris de valoració

1. Les sol·licituds es valoren d’acord amb els criteris següents:

a) Capacitat d’impacte a la ciutadania. Fins a 2 punts. En el cas de propostes de la modalitat a) de la base 1.1,
aquest criteri es concreta en els subcriteris següents:

a.1) Que proposin activitats o projectes de col·laboració amb altres agents culturals existents.

a.2) Amb projecció pedagògica a població en edat escolar i juvenil, cicles formatius i formació no reglada.

a.3) L’equilibri territorial o el nombre d’habitants potencialment destinataris.

a.4) Accions d’inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb més dificultat com la
tercera edat, les persones amb discapacitat i els col·lectius en risc d’exclusió social.

a.5) Que cobreixi un nínxol de mercat desatès fins al moment.

a.6) Que tinguin una continuïtat en el temps.

b) Interès cultural i qualitat artística de la proposta. Fins a 1 punt. En el cas de propostes de la modalitat a) de
la base 1.1), aquest criteri es concreta en els subcriteris següents:

b.1) La innovació, la recerca i l’ús de les noves tecnologies.

b.2) La participació de professionals de l’àmbit en el projecte o activitat.

b.3) L’existència d’una metodologia de pedagogia de l’art.

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió. Fins a 2 punts.

c.1) Adequació del pressupost als recursos.

c.2) Pla de finançament i explotació.

c.3) Grau de finançament previst al marge de l’ajut.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7000 - 18.11.20154/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15320033-2015



d) Comunicació i màrqueting: es valora positivament el desenvolupament d’una estratègia de comunicació i
màrqueting. Fins a 1 punt.

e) Trajectòria del projecte o activitat. Fins a 1 punt. Es té en compte:

e.1) Anys d’existència del projecte o activitat.

e.2) Evolució del projecte o activitat.

e.3) Resultats econòmics i socials del projecte o activitat.

f) Altres línies d’activitat de l’empresa o entitat sol·licitant: es valora positivament que l’entitat o empresa
sol·licitant tingui altres línies de treball en àmbits culturals i del desenvolupament de públics. Fins a 1 punt.

g) La formació i l’experiència dels responsables de la proposta en les activitats que s'han de desenvolupar. Fins
a 2 punts.

2. S’ha d’obtenir un mínim del 50% de puntuació per poder obtenir la subvenció.

 

—7 Comissió de valoració

La Comissió de Valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de Públics de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que
presideix i coordina les reunions.

b) Quatre persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de
l’ajut.

c) Dues persones tècniques de l’Àrea de Públics, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de
secretària.

 

—8 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

En el moment en què es publica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions a les
persones interessades, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.5, la
documentació següent:

En el cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona
representant o apoderada única de l’agrupació, d’acord amb l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre la subvenció, i per complir les obligacions que, com a
beneficiària, corresponen a l’agrupació.

 

—9 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu del projecte o activitat subvencionat, com
a màxim, el 31 de desembre de l’any de concessió de les subvencions, a l’Àrea de Públics de l’Institut Català
de les Empreses Culturals.

2. El projecte o l’activitat subvencionada s’ha de justificar a través d’una de les modalitats de justificació que
estableix la base general 16, d’acord amb l’import de la subvenció.

 

(15.320.033)
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