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L’impacte de la COVID-19: injecció  

de liquiditat i flexibilització i  

ajusts de les línies de subvenció

És innegable que l’esclat de la pandèmia ocasionada per la  

COVID-19 i les mesures adoptades per combatre-la han tingut,  

des del mes de març, un impacte important en el sector de

les arts escèniques catalanes. S’han aturat els processos de  

creació i les produccions, i molts festivals catalans han hagut  

de suspendre’s o repensar-se en clau virtual. Alhora, l’aturada  

ocasionada pel tancament de les sales de teatre és una altra  

realitat innegable.

Des de l’establiment de l’estat d’alarma, l’ICEC ha intensificat  

encara més el seu contacte amb el sector, atenent totes les  

seves consultes i demandes, a les quals ha intentat donar  

sortida en tot moment a través de l’adaptació de les línies de  

suport ordinàries i amb la creació de línies de subvenció i de  

finançament extraordinaris.
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Mesures preses per l’ICEC per fer  

front a la COVID-19

Increment d’inversió en les arts escèniques

Injecció liquiditat: Línia ICF Cultura Liquiditat (10 M€)  

Aprovació línia subvenció extraordinària (8M€)  

Flexibilització tràmits línies suport

Revisió línies de subvenció ordinàries



L’ICEC destina 17,6M d’euros a les arts  

escèniques

Aquest 2020, l’ICEC dedicarà 17.656.750 euros a les arts escèniques, una  

xifra que supera en 1,18 milions el pressupost d’inversió en el sector de l’any  

anterior. La injecció suplementària respon, d’una banda, a l’aprovació del  

pressupost de la Generalitat el passat 27 de març i, de l’altra, a l’objectiu de  

l’ICEC de reforçar el sector de les arts escèniques catalanes i de fomentar la  

seva competitivitat.

Les línies que milloren més la seva dotació són les destinades a la  

producció pluriennal de circ i dansa –que passen de 418.500 a 627.750  

euros i de 1.081.750 a 1.622.625 euros respectivament– i a la producció  

de muntatges concrets de teatre –que augmenta en un 27% la dotació.

Enguany, la línia de suport a sales privades de Catalunya per a l’exhibició  

d’espectacles d’arts escèniques estarà dotada amb 1 milió d’euros, una xifra  

que suposa un increment de 283.500 euros.
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Aquest 2020 s’inicia la primera etapa del camí iniciat ara fa dos anys del Pla  

d’Impuls del Circ. Conjuntament amb l’Associació de Professionals del Circ  

de Catalunya (APCC), la complicitat de diversos agents del món del circ i de  

diverses administracions i entitats, es posa en marxa el Pla d’Impuls del Circ  

que dedicarà més d’un milió d’euros al sector entre 2019 i 2022. El 72%  

d’aquest import són aportacions que el Departament de Cultura vehicula

a través de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i  

l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

El Pla contempla el desenvolupament d’onze mesures adreçades, entre  

altres, a millorar les infraestructures i els circuits de circ; a impulsar la  

consolidació de l’ensenyament professional de les arts del circ; a reforçar  

la difusió del circ en diversos àmbits de la vida pública; a fomentar la  

reflexió sobre el circ i la creació circense i a donar suport a la producció de  

circ a Catalunya. La definició d’aquestes propostes ha estat consensuada  

amb diferents referents del sector del circ, que s’encarregaran de la seva  

coordinació i lideratge.
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Aquest 2020 es dóna continuïtat al Pla d’Impuls de la Dansa consolidant el  

pressupost d’inversió de l’any anterior per contribuir a incentivar la presència  

de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat

i fomentar una major difusió en l’esfera pública de la dansa i les arts del  

moviment.

Aquestes i altres actuacions, conjuntament amb la millora de les dotacions de  

les línies de subvenció, han de permetre, enguany, consolidar la presència  

internacional de les arts escèniques i el desenvolupament de projectes de  

qualitat així com l’enfortiment dels festivals i dels circuits de distribució i  

exhibició de les arts escèniques catalanes.
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Dotació total de les convocatòries de les línies de  

suport a les arts escèniques de l’ICEC

14.566.625 €
Convocatòria anterior

16.487.250 €

2020

+ 920,625 €
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Injecció de liquiditat: Línia ICF  

Cultura Liquiditat

Objectiu

Finançar les necessitats de circulant per a projectes relacionats amb la producció, distribu-

ció, comercialització i difusió i exhibició de béns i/o serveis culturals que s’hagin vist afectats  

per la situació derivada del COVID-19.

Quantia

Import mínim de 20.000 € i màxim de 300.000 €.

Dotació

10.000.000 €

Funcionament

Permet a les empreses del sector de les arts escèniques sol·licitar préstecs d’entre 20.000 i

300.000 euros, amb un termini de retorn de 5 anys i un any de carència. L’ICEC assumeix  

el 80% del risc de les operacions.

Termini

Obert

Més informació

www.icf.cat
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Línia de subvenció extraordinària  

per fer front a les despeses  

lligades a la COVID-19

Objectiu

Donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals  

durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provo-

cat perjudicis econòmics als destinataris.

Quantia

Import mínim de 600 € i màxim de 30.000 €

Dotació

8.000.000 €

Funcionament

Línia de subvenció extraordinària per compensar les despeses de funcionament de les  

empreses i entitats culturals durant la COVID-19. Aquesta línia inclou, entre altres, despe-

ses estructurals com sous, lloguers o hipoteques, despeses de subministraments, impostos  i 

quotes professionals d’aquelles empreses que hagin hagut de tramitar un ERTO, així com  les 

despeses d’adaptació dels seus locals i/o espais professionals als requeriments sanitaris  

marcats per les autoritats pertinents per al període post-COVID-19.

Termini

El termini per sol·licitar la subvenció és del 3 al 29 de juny del 2020, ambdós inclosos

Més informació

93 880 44 46 i 93 316 28 09 | ajuts.icec@gencat.cat
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Flexibilització dels tràmits de les  

línies de suport

L’ICEC ha flexibilitzat tots els tràmits de les seves línies de  

subvencions mirant de satisfer les necessitats actuals del  

sector: s’han avançat els pagaments pendents dels  

romanents d’expedients de l’any 2019; s’han tramitat els  

ajuts exclosos per poder seguir amb els projectes sorgits  

del Pla d’Impuls de la Dansa i del Pla d’Impuls del Circ;  

s’ha seguit treballant i tramitant els ajuts sol·licitats  

malgrat la normativa estatal que exigia la paralització de  

tots els tràmits administratius; s’han mantingut obertes les  

línies d’ajuts pluriennals 2020/23 que es trobaven en  

procés de sol·licitud quan es va decretar l’estat d’alarma  

per a què els sol·licitants que ho volguessin poguessin  

presentar sol·licitud i finalment, s’ha allargat el termini de  

sol·licituds d’aquests ajuts pluriennals 2020/23 un cop s’ha  

autoritzat la represa dels tràmits administratius.
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Revisió de les línies de subvenció  

ordinàries

Finalment, com a cinquena mesura favorable al sector,  

l’ICEC ha introduït modificacions en les condicions de les  

línies ordinàries per adaptar-les als requeriments generats  

per la COVID-19. Els canvis s’estenen a les 12 línies de  

subvenció de l’Àrea de les Arts Escèniques, i en tots els  

casos s’han pactat amb els representants del sector.

L’objectiu de totes aquestes mesures és contribuir a la  

reactivació del sector de les arts escèniques després de  

l’aturada provocada per la COVID-19.
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Modificacions i  

flexibilitzacions dels  

ajuts pluriennals al  

desenvolupament i la  

producció de projectes  

teatrals 2017/20



Despeses subvencionables

Incorporació de noves despeses subvencionables per a la temporada 2019/20. CONDICIÓ: despeses no 

impu- tades en altres ajuts de l’ICEC

DESPESES ACCEPTADES 2017/18 i 2018/19

• Personal de l’empresa i contractació autò-

noms per al desenvolupament projectes

teatrals

• 10% despeses indirectes

• Màxim 10% imputació tasques beneficiaris  

autònoms

• Contractació auditories

DESPESES ACCEPTADES 2019/20

• Personal de l’empresa i contractació autònoms  

per desenvolupament projectes teatrals

• Despeses d’estructura establiment (hipoteca,  

lloguer, subministraments, assegurances, IBI)

• Màxim 20% imputació tasques beneficiaris  

autònoms

• Quotes autònoms i associacions professionals

• Tributs (excepte susceptibles de recuperació  

compensació, IRPF)

• Contractació auditories
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Modificació  

Flexibilització
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Pagament

Increment de la bestreta de pagament corresponent a l’anualitat 2020 de l’ajut concedit.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% – 10%

Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts al desenvolupament de projectes teatrals  

per a la temporada 2019/20.

IMPORT MÀXIM TEMPORADA

50% Despeses subvencionables  

segons topalls establerts

IMPORT MÀXIM 2019/20

100% Despeses subvencionables fins a  

l’import atorgat 2019/20

IMPORT MÀXIM GLOBAL

50% Despeses subvencionables  

segons topalls establerts

AJUT MÀXIM 2017/20

50% Despeses subvencionables: executat  

2017/18 + executat 2018/19 + excedent executat  

d’acord l’import atorgat 2019/20

AJUT GLOBAL

Import d’ajut final topat d’acord a la concessió de  

resolució de 2017
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Requisits

Flexibilització del compliment de l’obligació d’estrena d’un mínim d’espectacles del projecte artístic previst

OBLIGACIÓ ESTRENA

50% de les produccions pre-

vistes en el projecte artístic

OBLIGACIÓ ESTRENA

Exempció de compliment amb

presentació de certificats d’anul·lació

d’estrena per COVID-19

L
ÍN

IA
 D

E
S

E
N

V
O

L
U

P
A

M
E

N
T

P
L

U
R

IE
N

N
A

L

Modificació  

Flexibilització

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Yolanda Domínguez 93 554 78 46 | ydominguezm@gencat.cat 

Per acollir-te a la flexibilització indicada, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què expliquis el teu cas,  

sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.
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Despeses subvencionables

Incorporació de noves despeses subvencionables per a la temporada 2019/20. CONDICIÓ: despeses 

no  imputades en altres ajuts de l’ICEC

DESPESESACCEPTADES  

2017/18 i 2018/19

• Despeses de producció

• Despeses d’exhibició de les  

funcions mínimes requerides  

(només a taquilla)

• 10% despeses indirectes

• Màxim 10% imputació tasques  

beneficiaris autònoms

• Contractació auditories

DESPESES ACCEPTADES  

2019/20

• Despeses de producció

• Despeses d’exhibició de les funcions mínimes  

requerides (només a taquilla)

• Despeses d’estructura establiment (hipoteca,  

lloguer, manteniment i conservació,  

subministraments, neteja, assegurances,  

gestoria, despeses administratives, fungibles i IBI)

• Contractació auditories

• Màxim 20% imputació tasques beneficiaris  

autònoms

• Quotes autònoms i associacions professionals

• Tributs (excepte susceptibles de recuperació  

compensació, IRPF)

• Despeses rehabilitació oficines o locals  

d’assaig, per adaptació requeriments sanitaris  

establerts per combatre la COVID-19  

(desinfecció d’espais, compra de materials  

d’aïllament, etc...).
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Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts a la producció de nous muntatges teatrals per a  

la temporada 2019/20.

IMPORT MÀXIM TEMPORADA

45% Recursos propis segons  

topalls establerts

IMPORT MÀXIM 2019/20

100% Recursos propis fins a l’import  

atorgat 2019/20

IMPORT MÀXIM GLOBAL

45% Recursos propis segons  

topalls establerts

AJUT MÀXIM 2017/20

45% Recursos propis: executat 2017/18

+ executat 2018/19 + excedent executat  

d’acord l’import atorgat 2019/20

AJUT GLOBAL

Import d’ajut final topat d’acord a la  

concessió de resolució de 2017
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Modificació  

Flexibilització

Pagament

Increment de la bestreta de pagament corresponent a l’anualitat 2020 de l’ajut concedit.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% – 10%
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Flexibilització del període d’estrena i de compliment del mínim de funcions i estrenes requerides en cas  

d’afectació per cancel·lacions a causa de la COVID-19.

DATA MÀXIMA ESTRENA  

31/8/2020

DATA MÀXIMA ESTRENA

En cas de no poder estrenar en la data  

prevista, es pot sol·licitar un ampliació del  

termini d’estrena fins el 30/11/2020. Cal  

aportar certificat d’impossibilitat d’estrena i  

nova data

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

25 Funcions (12 a Catalunya) en

12 mesos a partir de l’estrena de

cada muntatge

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

En cas de no haver pogut realitzar les  

representacions mínimes requerides per a  cada  

espectacle, es poden presentar certificats  

d’anul·lació de funcions perCOVID-19

OBLIGACIÓ ESTRENA

Mínim 2 muntatges teatrals

OBLIGACIÓ ESTRENA

Exempció de l’obligació d’estrena  d’un 

mínim de 2 muntatges teatrals si no és  

possible estrenar a causa de la COVID-19.  

Cal aportar certificat d’impossibilitat  

d’estrena

Modificació  

Flexibilització
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Justificació

Ampliació de la data de justificació en cas de sol·licitar l’ajornament de l’estrena d’algun espectacle.

DATA MÀXIMAJUSTIFICACIÓ  

31/10/2020

DATA MÀXIMA JUSTIFICACIÓ

31/12/2020 en cas de sol·licitar ajornament

d’estrena per COVID-19 fins el 30/11/2020.

S’accepta despesa fins la data d’estrena.

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Yolanda Domínguez 93 554 78 46 | ydominguezm@gencat.cat 

Per acollir-te a alguna de les flexibilitzacions indicades, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què 

expliquis el teu cas, sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.
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12

FAQS:

Compliment de  

requisits



POTS ESTRENAR ABANS DEL31/8/2020?

SI NO

Perfecte! Pots presentar despeses fins la data d’estrena  

i presentar justificació abans del 31/10/2020.

No t’amoïnis! Només cal que l’espai programador on  

havies d’estrenar certifiqui la impossibilitat de dur a  

terme la funció a causa de la COVID-19.

SI NO

Preveus estrenar abans del 30/11/2020?

No hi ha problema! Pots demanar flexibilitzar la data d’estrena a

causa de la COVID-19 com a molt tard el 30/11/2020, adjuntant un

certificat de compromís de l’espai programador que indiqui la nova

data. S’accepten despeses fins la data d’estrena.
Has realitzat molta  

despesa de producció?

SI

NOSI

NO

Finalment estrenes abans del  

30/11/2020?

Perfecte! Recorda presentar jus-

tificació abans del 31/12/2020.

No hi ha problema! Si tot i haver previst l’estrena durant  

aquest període, finalment s’ha anul·lat per COVID-19,  

has d’aportar un certificat de l’espai programador.

S’accepten despeses fins a la data d’estrena prevista.  

Caldrà presentar justificació abans del 31/12/2020.

Presenta un certificat  

d’anul·lació d’estrena per  

COVID-19. S’accepten  

despeses de producció fins  

31/8/2020. Caldrà justificar  

el 31/10/2020.

Es pot passar l’espectacle al  

nou projecte 2020/23 si no  

s’imputa despesa en el pro-

jecte 2017/20. 
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POTS FER LES 25 FUNCIONS (12 A CATALUNYA) MÍNIMES EN 12 MESOS  

DESPRÉS DE L’ESTRENA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats dels progra-

madors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet les funcions a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificats dels programadors per  

l’anul·lació de les funcions a causa de la  

COVID-19.

Si la suspensió de les funcions no ha 

estat causada per la COVID-19, s’ha de 

procedir a la  revocació total de l’ajut.

Línia  

Producció  

Pluriennal
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POTS ESTRENAR UN MÍNIM DE 2 ESPECTACLES DEL  

PROJECTE ARTÍSTIC TEATRAL?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats d’estrena  

dels programadors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet l’estrena a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta el certificat del programador

per l’anul·lació de l’estrena a causa de la  

COVID-19.

Si per causes alienes a la situació sanitària  

causada per la COVID-19, no es produeix  

l’estrena del mínim de 2 espectacles  

requerits, s’ha de procedir a la revocació  

total de l’ajut.

Línia  

Producció  

Pluriennal
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POTS ESTRENAR LA MEITAT DELS ESPECTACLES 

DEL  PROJECTE ARTÍSTIC TEATRAL?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats d’estrena  

dels programadors per tancar l’expedient.

SI NO

No podràs estrenar algun d’aquests espectacles a causa de la COVID-19?

No hi ha  problema.

Presenta el certificat del programador

per l’anul·lació de l’estrena a causa de la  

COVID-19.

Si per causes alienes a la situació sanitària  

causada per la COVID-19, no es produeix  

l’estrena de la meitat dels espectacles 

previstos en el projecte teatral, s’ha de 

procedir a la revocació  total de l’ajut.

Línia  

Desenvo-

lupament

Pluriennal
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Modificacions i flexibilitzacions  

de la línia de subvencions a la  

producció de nous muntatges  

teatrals
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Dotació

Increment de la dotació de la línia de suport a la producció de nous muntatges teatrals.

DOTACIÓ INICIAL 450.500 € INCREMENT A 571.500 €

Modificació  

Flexibilització

Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts a la producció de nous muntatges teatrals.

IMPORT MÀXIM

50% Recursos propis

IMPORT MÀXIM

70% Recursos propis

Pagament

Increment de la bestreta de pagament en el moment de la concessió.

BESTRETA PAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETA PAGAMENT 

90% – 10%
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Justificació

Ampliació de la data de justificació en cas de sol·licitar l’ajornament de l’estrena.

DATA MÀXIMA

JUSTIFICACIÓ

31/10/2020

DATA MÀXIMA JUSTIFICACIÓ

31/12/2020 en cas de sol·licitar ajornament

d’estrena per COVID-19 fins el 30/11/2020.

S’accepta despesa fins la data d’estrena.

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Rebeca Torre 93 554 78 43 | rtorreg@gencat.cat 

En cas de modificar el projecte presentat cal presentar la nova documentació com a molt tard el 3 de juliol.

Per acollir-te a alguna de les flexibilitzacions indicades, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual 

en què expliquis el teu cas, sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.

Requisits

Flexibilització del període d’estrena i de compliment del mínim de funcions requerides en cas d’afectació per  

cancel·lacions a causa de la COVID-19.

DATA MÀXIMAESTRENA  

31/8/2020

DATA MÀXIMA ESTRENA

En cas de no poder estrenar en la data prevista, es  

pot sol·licitar un ampliació del termini d’estrena

fins el 30/11/2020. Cal aportar certificat  

d’impossibilitat d’estrena i nova data

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

10 Funcions (5 a Catalunya) en 12 mesos  

a partir de l’estrena

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

En cas de no haver pogut realitzar les  

representacions previstes, es poden presentar  

certificats d’anul·lació de funcions per COVID-19

mailto:rtorreg@gencat.cat
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FAQS:

Compliment de  

requisits



POTS ESTRENAR ABANS DEL31/8/2020?

SI NO

Perfecte! Pots presentar despeses fins la data d’estrena  

i presentar justificació abans del 31/10/2020.

No t’amoïnis! Només cal que l’espai programador on  

havies d’estrenar certifiqui la impossibilitat de dur a  

terme la funció a causa de la COVID-19.

SI NO

Preveus estrenar abans del 30/11/2020?

No hi ha problema! Pots demanar flexibilitzar la data d’estrena a

causa de la COVID-19 fins a màxim el 30/11/2020, adjuntant un

certificat de compromís de l’espai programador que indiqui la nova

data. S’accepten despeses fins la data d’estrena.
Has realitzat molta  

despesa de producció?

SI

NOSI

NO

Finalment estrenes abans del  

30/11/2020?

Perfecte! Recorda presentar jus-

tificació abans del 31/12/2020.

No hi ha problema! Si tot i haver previst l’estrena durant  

aquest període, finalment s’ha anul·lat per COVID-19,  

has d’aportar un certificat de l’espai programador.

S’accepten despeses fins a la data d’estrena prevista.  

Caldrà presentar justificació abans del 31/12/2020.

Presenta un certificat  

d’anul·lació d’estrena per  

COVID-19. S’accepten  

despeses de producció fins  

31/8/2020. Caldrà justificar  

el 31/10/2020.

Si pots estrenar abans  

del 31/8/2021 presenta't  

a la convocatòria 2021.

S’acceptaran despeses rea-

litzades des del 1/1/2019.
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POTS FER LES 10 FUNCIONS (5 A CATALUNYA) MÍNIMES EN 12 MESOS  

DESPRÉS DE L’ESTRENA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats dels progra-

madors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet les funcions a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificats dels programadors per  

l’anul·lació de les funcions a causa de la  

COVID-19.

Si la suspensió de les funcions no ha 

estat causada per la COVID-19, s’ha de 

procedir a la  revocació total de l’ajut.
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9

Modificacions i flexibilitzacions  

de la línia d’ajuts per col·laborar  

amb sales privades de  

Catalunya per donar suport a  

l’exhibició d’espectacles d’arts  

escèniques 2019/20



Despeses subvencionables

Incorporació de noves despeses subvencionables per a la temporada 2019/20. CONDICIÓ: despeses 

no  imputades en altres ajuts de l’ICEC

DESPESES ACCEPTADES

• Despeses de personal

• Despeses d’estructura establiment (lloguer,  

manteniment i conservació, subministra-

ments, neteja, assegurances, gestoria, audi-

toria, despeses administratives i fungibles)

• Despeses de comunicació externes

• Despeses de contractació de companyies

• Despeses de contractació de professionals i  

material per foment de públic

• Drets abonats a les entitats de gestió de  

drets propietat intel·lectual

• Comissions ticketing

DESPESES ACCEPTADESADDICIONALS

També s’acceptaran:

• Despeses d’estructura establiment addicionals  

(hipoteca i IBI)

• Quotes autònoms i associacions professionals

• Tributs (excepte susceptibles de recuperació/  

compensació, IRPF)

• Despeses rehabilitació oficines o localsd’assaig,  

per adaptació requeriments sanitaris establerts  

per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais,  

compra de materials d’aïllament,etc...).

Modificació  

Flexibilització

32



Quantia

Increment del % de suport en la concessió de l’ajut a la programació de sales fins a l’import concedit.

IMPORT AJUT

Càlcul automàtic a partir de fórmula  

segons valor de punts obtinguts per  

criteris de programació i despeses  

subvencionables

IMPORT AJUT MÀXIM

100% Despeses subvencionables  

fins a l’import atorgat anteriorment  

per càlcul automàtic per la tempora-

da 2019/20

Pagament

Increment de la bestreta de pagament corresponent a l’anualitat 2020 de l’ajut concedit.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% – 10%

IMPORT AJUTADDICIONAL

Companyies d’acollida:

• Màxim 2 per teatre

• Pagament d’un catxet mínim a la  

companyia

• Ajut addicional a la sala de

3.000 € per companyia

IMPORT AJUTADDICIONAL

Exempció de compliment de  

programació en cas d’afectació per  

la crisis sanitària COVID-19, a

condició que es mantingui el 

pagament  del catxet mínim a la

companyia

Modificació  

Flexibilització
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Requisits

Flexibilització del compliment del mínim de funcions requerides en cas d’afectació pel tancament obligatori  

de les sales a causa de la COVID-19.

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

200 funcions a Barcelona ciutat o  

60 resta Catalunya

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

Exempció de compliment  per 

impossibilitat de realitzar les  

funcions per tancament obligatori  

de la sala per la crisis sanitària  

del COVID-19

FUNCIONS EN CATALÀO  

ARANÈS

Mínim 50% funcions

FUNCIONS EN CATALÀO  

ARANÈS

Exempció de compliment  per 

impossibilitat de realitzar les  

funcions per tancament obligatori  

de la sala per la crisis sanitària

del COVID-19

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Nando Ventalló 93 554 78 47 | fventallo@gencat.cat 

En cas de modificar el projecte presentat cal presentar la nova documentació com a molt tard el 3 de juliol.

Per acollir-te a alguna de les flexibilitzacions indicades, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què 

expliquis el teu cas, sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.

Modificació  

Flexibilització

34

mailto:fventallo@gencat.cat


9

Modificacions i flexibilitzacions  

dels ajuts per a la millora  

d’infraestructura o adquisició  

d’equipament per a empreses  

d’arts escèniques i sales privades  

de teatre de Catalunya, excepte de  

la ciutat de Barcelona 2019/20



35

Dotació

Increment de la dotació de la línia d’ajuts per a la millora d’infraestructura o adquisiciód’equipament.

DOTACIÓ INICIAL 60.000€ INCREMENT A 90.000 €

Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts.

IMPORT MÀXIM  

INVERSIÓ EN OBRES I

ESTRUCTURA MÒBILCIRCENSE

70% Cost total inversió

IMPORT MÀXIM  

INVERSIÓ EN OBRES I

ESTRUCTURA MÒBILCIRCENSE

90% Cost total inversió

Pagament

Increment de la bestreta de pagament en el moment de la concessió.

BESTRETA PAGAMENT 80% –20% BESTRETA PAGAMENT 90% –10%

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Rebeca Torre 93 554 78 43 | rtorreg@gencat.cat 

En cas de modificar el projecte presentat cal presentar la nova documentació com a molt tard el 3 de juliol.

IMPORT MÀXIM

INVERSIÓ EN EQUIPAMENT TÈCNIC

40% Cost total inversió

IMPORT MÀXIM

INVERSIÓ EN EQUIPAMENT TÈCNIC

70% Cost total inversió

Modificació  

Flexibilització

mailto:rtorreg@gencat.cat


Modificacions i  

flexibilitzacions dels  

ajuts pluriennals al  

desenvolupament i la

producció de projectes de  

circ i de dansa 2018/20



Despeses subvencionables

Incorporació de noves despeses subvencionables per a la temporada 2019/20. CONDICIÓ: despeses no 

impu- tades en altres ajuts de l’ICEC

DESPESES ACCEPTADES 2018/19

• Personal de l’empresa i contractació autò-

noms per desenvolupament projectes de

dansa o circ

• 10% despeses indirectes

• Màxim 20% imputació tasques beneficiaris

autònoms

• Contractació auditories

DESPESES ACCEPTADES 2019/20

• Personal de l’empresa i contractació autònoms  

per desenvolupament projectes de dansa o circ

• Despeses d’estructura establiment (hipoteca,  

lloguer, subministraments, assegurances, IBI)

• Màxim 20% imputació tasques beneficiaris  

autònoms

• Quotes autònoms i associacions professionals

• Tributs (excepte susceptibles de recuperació  

compensació, IRPF)

• Contractació auditories
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Modificació  

Flexibilització
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Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts al desenvolupament de projectes de circ o  

de dansa per a la temporada 2019/20.

IMPORT MÀXIM TEMPORADA

50% Despeses subvencionables  

segons topalls establerts

IMPORT MÀXIM 2019/20

100% Despeses subvencionables fins a  

l’import atorgat 2019/20

Pagament

Increment de la bestreta de pagament corresponent a l’anualitat 2020 de l’ajut concedit.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% – 10%

IMPORT MÀXIM GLOBAL

50% Despeses subvencionables  

segons topalls establerts

AJUT MÀXIM 2018/20

50% Despeses subvencionables: executat  

2018/19 + excedent executat d’acord l’import  

atorgat 2019/20

AJUT GLOBAL

Import d’ajut final topat d’acord a la concessió de  

resolució de 2018
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Modificació  

Flexibilització

39



L
ÍN

IA
 D

E
S

E
N

V
O

L
U

P
A

M
E

N
T

P
L

U
R

IE
N

N
A

L

Modificació  

Flexibilització

Requisits

Flexibilització del compliment de l’obligació d’estrena d’un mínim d’espectacles del projecte artístic previst

OBLIGACIÓ ESTRENA

50% de les produccions pre-

vistes en el projecte artístic

OBLIGACIÓ ESTRENA

Exempció de compliment amb

presentació de certificats d’anul·lació

d’estrena per COVID-19

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Pluriennals de dansa: Nando Ventalló 93 554 78 47|  

fventallo@gencat.cat i Pluriennals de circ: Àlex Méndez 93 552 91 69 | alex.mendez@gencat.cat

Per acollir-te a la flexibilització indicada, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què expliquis el teu cas,  

sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.
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Despeses subvencionables

Incorporació de noves despeses subvencionables per a la temporada 2019/20. CONDICIÓ: despeses 

no  imputades en altres ajuts de l’ICEC

DESPESESACCEPTADES  

2018/19

• Despeses de producció

• Despeses d’exhibició de les  

funcions mínimes requerides  

(només a taquilla)

• 10% despeses indirectes

• Màxim 20% imputació tasques  

beneficiaris autònoms

• Contractació auditories

DESPESES ACCEPTADES  

2019/20

• Despeses de producció

• Despeses d’exhibició de les funcions mínimes  

requerides (només a taquilla)

• Despeses d’estructura establiment (hipoteca,  

lloguer, manteniment i conservació,  

subministraments, neteja, assegurances,  

gestoria, despeses administratives, fungibles i IBI)

• Contractació auditories

• Màxim 20% imputació tasques beneficiaris  

autònoms

• Quotes autònoms i associacions professionals

• Tributs (excepte susceptibles de recuperació  

compensació, IRPF)

• Despeses rehabilitació oficines o locals  

d’assaig, per adaptació requeriments sanitaris  

establerts per combatre la COVID-19  

(desinfecció d’espais, compra de materials  

d’aïllament, etc...).
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Modificació  

Flexibilització
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Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts a la producció de nous muntatges teatrals per a  

la temporada 2019/20.

IMPORT MÀXIM TEMPORADA

45% Recursos propis segons  

topalls establerts

IMPORT MÀXIM 2019/20

100% Recursos propis fins a l’import  

atorgat 2019/20

IMPORT MÀXIM GLOBAL

45% Recursos propis segons  

topalls establerts

AJUT MÀXIM 2018/20

45% Recursos propis: executat 2018/19 +

excedent executat d’acord l’import atorgat

2019/20

AJUT GLOBAL

Import d’ajut final topat d’acord a la  

concessió de resolució de 2018
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Modificació  

Flexibilització

Pagament

Increment de la bestreta de pagament corresponent a l’anualitat 2020 de l’ajut concedit.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% – 10%
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Requisits

Flexibilització del període d’estrena i de compliment del mínim de funcions i estrenes requerides en cas  

d’afectació per cancel·lacions a causa de la COVID-19.

DATA MÀXIMA ESTRENA  

31/8/2020

DATA MÀXIMA ESTRENA

En cas de no poder estrenar en la data  

prevista, es pot sol·licitar un ampliació del  

termini d’estrena fins el 30/11/2020. Cal  

aportar certificat d’impossibilitat d’estrena i  

nova data
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NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

Dansa: 10 Funcions

(3 a Catalunya) en 18  

mesos a partir de l’estrena

Circ: 5 Funcions a Catalunya en  

18 mesos a partir de l’estrena

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

En cas de no haver pogut realitzar les  

representacions mínimes requerides per cada  

espectacle, es poden presentar certificats  

d’anul·lació de funcions perCOVID-19

OBLIGACIÓ ESTRENA

Mínim 1 espectacle de circ o  

dansa

OBLIGACIÓ ESTRENA

Exempció de l’obligació d’estrena d’un  mínim 

de 1 espectacle de circ o dansa si no  és

possible estrenar a causa de la COVID-19.  

Cal aportar certificat d’impossibilitat d’estrena

Modificació  

Flexibilització
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Justificació

Ampliació de la data de justificació en cas de sol·licitar l’ajornament de l’estrena d’algun espectacle.

DATA MÀXIMAJUSTIFICACIÓ  

31/10/2020

DATA MÀXIMA JUSTIFICACIÓ

31/12/2020 en cas de sol·licitar ajornament

d’estrena per COVID-19 fins el 30/11/2020.

S’accepta despesa fins la data d’estrena.

Per a més informació contacta amb el gestor de la línia d’ajuts: Pluriennals de dansa: Nando Ventalló 93 554 78 47 |  

fventallo@gencat.cat i Pluriennals de circ: Àlex Méndez 93 552 91 69 | alex.mendez@gencat.cat

Per acollir-te a alguna de les flexibilitzacions indicades, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què 

expliquis el teu cas, sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.
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Modificació  

Flexibilització
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12

FAQS:

Compliment de  

requisits



POTS ESTRENAR ABANS DEL31/8/2020?

SI NO

Perfecte! Pots presentar despeses fins la data d’estrena  

i presentar justificació abans del 31/10/2020.

No t’amoïnis! Només cal que l’espai programador on  

havies d’estrenar certifiqui la impossibilitat de dur a  

terme la funció a causa de la COVID-19.

SI NO

Preveus estrenar abans del 30/11/2020?

No hi ha problema! Pots demanar flexibilitzar la data d’estrena per

causa de la COVID-19 fins a màxim el 30/11/2020, adjuntant un

certificat de compromís de l’espai programador que indiqui la nova

data. S’accepten despeses fins la data d’estrena.
Has realitzat molta  

despesa de producció?

SI

NOSI

NO

Finalment estrenes abans del  

30/11/2020?

Perfecte! Recorda presentar jus-

tificació abans del 31/12/2020.

No hi ha problema! Si tot i haver previst l’estrena durant  

aquest període, finalment s’ha anul·lat per COVID-19,  

has d’aportar un certificat de l’espai programador.

S’accepten despeses fins a la data d’estrena prevista.  

Caldrà presentar justificació abans del 31/12/2020.

Presenta un certificat  

d’anul·lació d’estrena per  

COVID-19. S’accepten  

despeses de producció fins  

31/8/2020. Caldrà justificar  

el 31/10/2020.

Es pot passar l’espectacle al  

nou projecte 2020/23 si no  

s’imputa despesa en el pro-

jecte 2018/20.

45

Línia  

Producció  

Pluriennal



POTS FER LES FUNCIONS MÍNIMES REQUERIDES EN 18 MESOS  

DESPRÉS DE L’ESTRENA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats dels progra-

madors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet les funcions a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificats dels programadors per  

l’anul·lació de les funcions a causa de la  

COVID-19.

Si la suspensió de les funcions no es deu a 

la COVID-19, l’espectacle no es pot  

imputar dins del projecte 2018/20.

Línia  

Producció  

Pluriennal
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Dansa: mínim 10 funcions (3 a Catalunya)  

Circ: mínim 5 funcions a Catalunya



POTS ESTRENAR EL MÍNIM D’1 ESPECTACLE DEL  

PROJECTE ARTÍSTIC DE CIRC O DANSA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats d’estrena  

dels programadors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet l’estrena a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificat del programador per  

l’anul·lació de l’estrena a causa de la  

COVID-19.

Si per causes alienes a la situació sanitària  

causada per la COVID-19, no es produeix  

l’estrena de l’espectacle mínim requerit,  

s’ha de procedir a la revocació total de  

l’ajut.

Línia  

Producció  

Pluriennal
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POTS ESTRENAR LA MEITAT DELS ESPECTACLES DEL

PROJECTE ARTÍSTIC DE CIRC O DE DANSA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats d’estrena  

dels programadors per tancar l’expedient.

SI NO

No podràs estrenar algun d’aquests espectacles a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificat del programador per 

l’anul·lació de l’estrena a causa de la  

COVID-19.

Si per causes alienes a la situació sanitària  

causada per la COVID-19, no es produeix  

l’estrena de la meitat dels espectacles previstos 

en el projecte de dansa o circ, s’ha de procedir a 

la revocació  total de l’ajut.

Línia

Desenvo-

lupament

Pluriennal
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Modificacions i flexibilitzacions  

dels ajuts a activitats de dansa  

de caràcter professional i a  

activitats de circ de caràcter  

professional



Dotació

Increment de les dotacions de la línia d’ajuts a activitats de dansa de caràcter professional i de la línia  

d’ajuts a activitats de circ de caràcter professional.

DOTACIÓ INICIAL DANSA

650.000 €

INCREMENT DANSA A 

680.000 €

DOTACIÓ INICIAL CIRC

180.000 €

INCREMENT CIRC A

200.000 €

Modificació  

Flexibilització

Despeses subvencionables. Modalitat Exhibició

En cas de presentar una sol·licitud només per la modalitat d’exhibició, no essent el sol·licitant beneficiari  

d’un ajut pluriennal a projectes de dansa o de projectes de circ per al període 2018/20, s’incrementa el  

percentatge subvencionable de les despeses corresponents a la contractació del personal tècnic i de  

producció que participa en el desenvolupament de la gira durant la temporada 2019/20.

DESPESASUBVENCIONABLE  

PERSONAL GIRA

Màxim 15%

DESPESASUBVENCIONABLE  

PERSONAL GIRA

Màxim 30% ò 7.000 € si el càlcul és inferior
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Modificació  

Flexibilització

Quantia

Increment del % de suport en la concessió dels ajuts a activitats de circ i ajuts a activitats de dansa.

IMPORT MÀXIM

50% Recursos propis

IMPORT MÀXIM

80% Recursos propis

Pagament

Increment de la bestreta de pagament en el moment de la concessió.

BESTRETAPAGAMENT 

80% – 20%

BESTRETAPAGAMENT 

90% - 10%
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Requisits. Modalitat Exhibició

Flexibilització del compliment del mínim de funcions requerides durant la temporada 2019/20 en cas  

d’afectació per cancel·lacions a causa de la COVID-19.

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

Dansa: 10 Funcions

Circ: 5 Funcions a Catalunya

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

En cas de no haver pogut realitzar les  

representacions previstes, podeu pre-

sentar certificats d’anul·lació de funcions  

per COVID-19

Requisits. Modalitat Producció

Flexibilització del període d’estrena i de compliment del mínim de funcions requerides en cas d’afectació per  

cancel·lacions a causa de la COVID-19.

DATA MÀXIMA ESTRENA31/8/2020 DATA MÀXIMA ESTRENA

En cas de no poder estrenar en la data prevista, es  

pot sol·licitar un ampliació del termini d’estrena

fins el 30/11/2020. Cal aportar certificat  

d’impossibilitat d’estrena i nova data

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

Dansa: 10 Funcions (3 a Catalunya) en 18  

mesos a partir de l’estrena

Circ: 5 Funcions a Catalunya en 18 mesos a  

partir de l’estrena

NOMBRE MÍNIM DE FUNCIONS

En cas de no haver pogut realitzar les represen-

tacions previstes, es poden presentar certificats

d’anul·lació de funcions per COVID-19

Modificació  

Flexibilització

53



54

Justificació

Ampliació de la data de justificació en cas de sol·licitar l’ajornament de l’estrena en la modalitat de producció.

DATA MÀXIMA

JUSTIFICACIÓ

31/10/2020

DATA MÀXIMA JUSTIFICACIÓ

31/12/2020 en cas de sol·licitar ajornament d’estrena

per COVID-19 fins el 30/11/2020. S’accepta despesa

fins la data d’estrena.

Per a més informació contacta amb: Activitats de dansa: Nando Ventalló 93 554 78 47 | fventallo@gencat.cat i

Activitats de circ: Àlex Méndez 93 552 91 69 | alex.mendez@gencat.cat

En cas de modificar el projecte presentat cal presentar la nova documentació com a molt tard el 3 de juliol.

Per acollir-te a alguna de les flexibilitzacions indicades, cal presentar un escrit a través de la teva carpeta virtual en què  

expliquis el teu cas, sol·licitis la mesura i aportis la documentació necessària, si s’escau.

Requisits. Modalitats Formació i Difusió

Flexibilització del compliment de les activitats previstes (festivals, mostres, cicles o activitats formatives) a  

causa de la COVID-19.

REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT  

DE DIFUSIÓ O FORMACIÓ

Festivals, mostres o cicles

Activitats formatives per professionals

CANCEL·LACIÓ

Si no s’ha pogut dur a terme l’activitat,  

s’informa de la impossibilitat de realitzar-la per  

COVID-19.

PERÍODE DE REALITZACIÓ DE  

L’ACTIVITAT DE DIFUSIÓ O FORMACIÓ  

1/9/2019 – 31/8/2020

DATA MÀXIMA REALITZACIÓACTIVITAT

30/11/2020 en cas de no haver pogut dur a 

terme  l’activitat prevista a causa del COVID-19

Modificació  

Flexibilització

mailto:fventallo@gencat.cat
mailto:alex.mendez@gencat.cat
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FAQS:

Compliment de  

requisits



POTS ESTRENAR ABANS DEL31/8/2020?

SI NO

Perfecte! Pots presentar despeses fins la data d’estrena  

i presentar justificació abans del 31/10/2020.

No t’amoïnis! Només cal que l’espai programador on  

havies d’estrenar certifiqui la impossibilitat de dur a  

terme la funció a causa de la COVID-19.

SI NO

Preveus estrenar abans del 30/11/2020?

No hi ha problema! Pots demanar flexibilitzar la data d’estrena a

causa de la COVID-19 fins a màxim el 30/11/2020, adjuntant un

certificat de compromís de l’espai programador que indiqui la nova

data. S’accepten despeses fins la data d’estrena.
Has realitzat molta  

despesa de producció?

SI

NOSI

NO

Finalment estrenes abans del  

30/11/2020?

Perfecte! Recorda presentar jus-

tificació abans del 31/12/2020.

No hi ha problema! Si tot i haver previst l’estrena durant  

aquest període, finalment s’ha anul·lat per COVID-19,  

has d’aportar un certificat de l’espai programador.

S’accepten despeses fins a la data d’estrena prevista.  

Caldrà presentar justificació abans del 31/12/2020.

Presenta un certificat  

d’anul·lació d’estrena per  

COVID-19. S’accepten  

despeses de producció fins  

31/8/2020. Caldrà justificar  

el 31/10/2020

Si pots estrenar abans  

del 31/8/2021 presenta’t  

a la convocatòria 2021.

S’acceptaran despeses rea-

litzades des del 1/1/2019.

54

Modalitat  

Producció



POTS FER LES FUNCIONS MÍNIMES EN 18 MESOS  

DESPRÉS DE L’ESTRENA?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats dels progra-

madors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet les funcions a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificats dels programadors per  

l’anul·lació de les funcions a causa de la  

COVID-19.

Si la suspensió de les funcions no es deu

a la COVID-19, s’ha de procedir a la  

revocació total de l’ajut.

Modalitat  

Producció

57

Dansa: mínim 10 funcions (3 a Catalunya)  

Circ: mínim 5 funcions a Catalunya



POTS FER LES FUNCIONS MÍNIMESA  

CATALUNYA ABANS DEL 31/8/2020?

SI NO

Perfecte! Recorda presentar els certificats dels progra-

madors per tancar l’expedient.

SI NO

No has fet les funcions a causa de la COVID-19?

No hi ha problema.

Presenta certificats dels programadors per  

l’anul·lació de les funcions a causa de la  

COVID-19.

Si la suspensió de les funcions no és a 

causa de la COVID-19, s’ha de procedir a 

la  revocació total de l’ajut.

Modalitat  

Exhibició

58

Dansa: mínim 10 funcions

Circ: mínim 5 funcions a Catalunya




