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Finançar > Aportacions reintegrables (Àrea de Desenvolupament 
Empresarial)

Aportacions reintegrables

� Ajut econòmic en forma de “coproducció” que permet a 
l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte
concret, i que es reintegra en cas d’èxit o es queda (parcialment) 
en subvenció, en cas de fracàs.

� Tractament diferenciat per sectors (diferents àmbits culturals, 
exclosa la producció audiovisual):

“a) per a projectes específicament de l’àmbit de les arts 
escèniques que consisteixin en la producció i/o explotació de 
produccions unitàries d’espectacles de teatre, circ i dansa”
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Eina de finançament “mixta” : CRÈDIT + SUBVENCIÓ

• Crèdit (o finançament empresarial): l’empresa l’haurà de 
retornar en qualsevol cas, independentment de l’èxit del 
projecte.

+
• Subvenció (o finançament cultural): es retornarà en funció de 

l’èxit econòmic del projecte. És la part de risc que assumeix 
l’ICIC en el projecte.
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Aprovació de l’ajut

1. Determinació de la possible subvenció

2. Determinació de la viabilitat del projecte tenint en compte 
la possible subvenció

Només s’aproven aquells projectes que, un cop 
descomptada la subvenció (finançament cultural) del 
pressupost total del projecte, puguin ser considerats com a 
viables econòmicament, considerant un període màxim de 
30 mesos d’explotació comercial.

Finançament total (crèdit + subvenció) es situa entre el 40% i 
el 68% del pressupost acceptat del projecte
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L’empresa rep una proposta per part de l’ICIC on es determina:

1. Import a concedir com a subvenció

2. Import a concedir com a crèdit

3. Import de l’aval a dipositar a la Caixa General de Dipòsits per part 
de l’empresa

4. Forma en què es faran els retorns (x € per unitat venuda,...)

• L’acceptació per part de l’empresa de les condicions de la 
proposta donarà lloc a les resolucions de concessió de la 
subvenció i el crèdit i es procedirà a la signatura d’un CONVENI
que regularà tots els aspectes i obligacions de la vida de 
l’aportació reintegrable.
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Criteris de valoració

A) Per a determinar l’import de la subvenció

a) L'interès cultural del projecte i la trajectòria de l'equip tècnic i 
artístic inclòs a la proposta: es valorarà sobre un màxim de 15 punts.

b) La utilització de la llengua original del text en el projecte
proposat, o bé la seva traducció en llengua catalana o occitana: 
es valorarà sobre un màxim de 35 punts. En cas de no tenir llengua, 
es valorarà sobre 35 punts la catalanitat de l’autoria, i s’afegirà la 
puntuació obtinguda a la de l’apartat c) de la present base on es 
valora l’autoria catalana de l’obra.

c) L'autoria catalana de l'obra es valorarà sobre un màxim de 15 
punts.

d) L’impacte econòmic en el territori segons els proveïdors previstos 
en el projecte: es valorarà sobre un màxim de 35 punts. Es valorarà
el fet que els membres de l’equip artístic, de producció i els
proveïdors del projecte tinguin domicili o establiment permanent a 
Catalunya.
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Trams de subvenció
(en funció del pressupost acceptat):

• pressupost acceptat  < 150.000 euros - percentatge màxim del 35% 
sobre el pressupost acceptat .

• < 325.000 euros - màxim del 30% 

• < 500.000 euros - màxim del 25%

• < 750.000 euros - màxim del 20% 

• < 1.000.000 euros - màxim del 15% 

• > 1.000.000 euros - màxim del 10%
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B) Per a determinar l’import del crèdit i de l’aval

1. Viabilitat i contrastabilitat de les dades (30-100 punts)

2. Valoració del retorn d’ARs presentades en anys anteriors per la 
mateixa empresa (5%)

3. Interès estratègic empresarial del projecte (5%)

- Interès estratègic per a l’empresa

- Interès estratègic pel sector

- Disposar d’una una consultoria d’empresa (SDE o d’altres)

• Import del crèdit = aplicar al pressupost acceptat menys la 
subvenció el següent percentatge: 40% (fix) + 5% segons (2) + 5%
segons (3) 

• Import de l’aval: dependrà del pressupost del projecte i de la 
viabilitat del projecte (a major risc, major aval)
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PROCÉS TERMINIS
APROXIMATS

Aprova o suspèn i fa una proposta de:
* import concedit: crèdit + subvenció
* criteris de retorn (xx€ per unitat,…) 2

mesos

AVAL

CONVENI

PAGAMENT

35
mesos

JUSTIFICACIÓ 

Acceptació empresa

INFORMES SEMESTRALS + RETORNS

ACTA DE LIQUIDACIÓ

SOL·LICITUD: documentació projecte + documentació administrativa

Anàlisi + proposta ADE

COMISSIÓ AVALUACIÓ



Pressupost presentat 70.225 €                  
Pressupost acceptat per l'ICIC 57.196 €                  
Finançament aliè -  €                        
Pressupost del sol·licitant 57.196 €                  
Pressupost Arts escèniques < 150.000 35%
Subvenció (max 200.000 €) 97% 19.418 €                  
1. Interès cultural 15% 12%
2. Llengua 35% 35%
3. Autoria 15% 15%
4. Impacte econòmic 35% 35%
Pressupost Bonificat (puntuació màxima) 37.778 €                  
AR %Finançament 48% 18.134 €                  
1. Viabilitat econòmica del projecte                (de 0 a 100) 75% 40,00%
2. Valoració del retorn ARs anteriors              (de 0 a 5) 5,00%
3. Interès estratègic i empresarial (+SDE)    (de 0 a 5) 3,00%
TOTAL (comissió d'avaluació) 37.552 €                  

aval (PPST > 30.000 €) 18.133,55                  50%                      9.067 € 
aval (PPST < 30.000 €) -                              0%                           -   € 

ocupació mitjana  o     espectadors 
punt mort empresa 43,00% 5.805                     
punt mort bonificat 28,40% 3.834                     



Criteris de retorn

• Fins a un retorn del 100% de l'aportació reintegrable           
(18.134 €), retorn per espectador  de 4,73 €

• Fins a un retorn del 100% de la subvenció (19.418 €
addicionals, retorn acumulat de 37.552 € ), retorn per 
espectador de 6,90 €
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• Préstecs per a inversions (ICF)

• Conveni signat entre l’Institut Català de Finances (ICF) i l’ICIC (2010) per a la 
concessió de préstecs (retorn a 7 anys, a interès 0 i amb 2 anys de carència) per a 
empreses i entitats culturals i de mitjans de comunicació que realitzin inversions.

• Inversions en ampliació de línies de negoci

• Inversions en processos tecnològics i/o béns d’equipament per millorar la 
competitivitat 

• Inversions en processos de concentració empresarial

• Inversions en actius immaterials

• Inversions en processos de recerca, desenvolupament i innovació
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• Préstecs per a inversions (ICF)

• Característiques:

• Línia de concurrència competitiva (criteris de valoració)

• Despesa elegible: inversió feta des de l’1 de gener de 2009 i fins el mes d’octubre 
de 2011

• Necessitat presentació aval del 100% del préstec finalment concedit

• Empreses beneficiàries han de justificar el 100% del pressupost acceptat (no 
només el préstec).

� Contacte: Àlex Pi, apih@gencat.cat, Montserrat Grau, mgraua@gencat.cat T. 93 556 5190
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Crèdit Cultura

Iniciativa creada amb l'objectiu de facilitar i abaratir l'accés al finançament de les indústries culturals.

� Conveni de col·laboració entre l’ICIC i diverses entitats financeres (La Caixa, Caixa Catalunya, 
BBVA, Banc de Sabadell i Santander Central Hispano), en el qual s'estableixen tres línies de 
finançament amb l'objectiu de facilitar i abaratir l'accés al finançament de les indústries 
culturals.

� Consisteix en tres línies: 

Avals: fins a 60.000 euros, es subvenciona la comissió d’obertura

Préstecs a llarg termini (inversió productiva): fins a 180.000 euros, es subvenciona la comissió
d’obertura i el diferencial

sobre l’Euribor del tipus d’interès.

Préstecs a curt termini (tresoreria): préstecs fins a 180.000 euros, es subvenciona la comissió
d’obertura i el diferencial sobre l’Euribor del tipus d’interès.

• Termini de presentació: novembre de 2010

• Contacte: Tere Minguell, tminguell@gencat.cat, T: 93 556 5190.
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Consultoria Cultura

Ajuts per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. Programa iniciat el 2006 
amb
l’objectiu de millorar la professionalització i competitivitat de les empreses culturals catalanes i el
desenvolupament d’estratègies de gestió empresarial. 
Dues modalitats de consultoria: bàsica i específica, per part de consultors validats per ACC1Ó
(CIDEM/COPCA).

Imports subvencionables

• Per a la realització d’una consultoria bàsica, la subvenció serà d’un import fix de 500 €. 
L’import fixat entre l’ICIC i els/les consultors/es per a aquest tipus de consultoria és de 650 €
(IVA no inclòs). No hi ha comissió de valoració. Ajuts automàtics.

• Per a la realització d’una consultoria específica, la subvenció pot arribar fins el 60% del 
cost de la consultoria, amb un màxim de 5.000 euros. El preu d’aquestes consultories varia 
en funció de les característiques. Ajuts de concurrència competitiva (criteris de valoració) 
amb 3 resolucions/any (abril, juliol i novembre). Pagament de bestreta del 60%. 

• Observacions 

• Una mateixa empresa pot presentar sol�licituds per a la realització de la consultoria bàsica 
i per a consultories específiques.

• Termini de presentació: 15/29 d’octubre de 2010 (Específica/Bàsica)

• Contacte: Neus Mèlich, nmelich@gencat.cat, Sergi Orobitg, sorobitg@gencat.cat, T: 93 556 5199
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In/Formació

La in/formació directiva de l’SDE s’ha vehiculat per mitjà de l’organització de conferències, jornades de 
treball i tallers, majoritàriament de caire gratuït, centrades en els següents eixos temàtics aplicables a la 
demanda real dels agents de les indústries culturals: 

Màrqueting i comunicació
Gestió empresarial
Noves tecnologies
Internacionalització
Jurídic i fiscal

L’SDE també programa accions específiques a mida de determinats sectors culturals o col�lectius 
representatius d’aquests (alguns dels agents amb què hem col�laborat són el propi Gremi d’Editors de 
Catalunya, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, l’APPEC, l’APIC, ...). – col�laboracions externes

Durant els anys 2006 i 2007 s’han dut a terme més de 20 d’activitats de formació (de diferents formats i 
duració) que han comptat amb la participació de més de 2.300 professionals de les indústries culturals i 
amb més de 160 ponents.
L’any 2008 s’han dut a terme 21 activitats formatives, que han copsat l’atenció de 1.400 professionals
assistents.
L’any 2009 s’ha multiplicat l’oferta formativa, assolint les 35 activitats amb la participació de quasi 100 
ponents, que han comptat amb la participació de més de 1.300 professionals.
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Programació in/formativa per a l’any 2010:

• Els 10 errors web més habituals (sectorials) 
• La Llei de la Societat de la Informació
• Comunicació i Mitjans (BCN, Girona, Lleida i Tarragona)
• Curs Web i màrqueting digital
• Taller Estratègies de màrqueting i comunicació
• Jornades d’internacionalització (fires, bones pràctiques, etc...)
• II Jornades Arts de Carrer i Empresa (FiraTàrrega)
• Tallers Jurídics (contractació, fiscalitat, laboral,...)
• Taller Habilitats de comunicació personal i de negociació
• Taller de Pla Estratègic
• Digital Music 2.0
• La comptabilitat com a eina de gestió
• Com enfocar la negociació bancària
• Continuació del calendari de preparació de mercats i fires internacionals (tot 

l’any)
• Innovació i Qualitat 
• Diàlegs de l’SDE

Més informació: www.sdeicic.cat, sdeicic.cultura@gencat.cat



MMMMéééés informacis informacis informacis informacióóóó::::

www.gencat.cat/cultura/icic

www.sdeicic.cat

Ajuts al sector de la dansa
Barcelona, 28 d’abril de 2010


