
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/1787/2021, de 4 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 que
han de regir la concessió de subvencions per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa
d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals, i també de
centres d'exhibició d'art digital.

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió del 3
de juny del 2021, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per
compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de
música, festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital,

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 3 de juny de 2021, pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar la devolució del preu de les
entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres
audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital.

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

Barcelona, 4 de juny de 2021

Jordi Foz i Dalmau

President del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 3 de juny de 2021, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar la devolució del
preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres
audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital.

Vista la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre, 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 generals reguladores
dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'Acord
publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener;
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Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions;

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 compensar la devolució del
preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres
audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital, que consten a l'annex d'aquest Acord.

Annex

—1 Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la
reducció d'ingressos causada per la devolució del preu de les entrades corresponents a concerts i festivals de
música, projeccions en festivals i mostres audiovisuals, i sessions en centres d'exhibició d'art digital de
pagament, fets en espais i equipaments culturals del territori de Catalunya, sempre que la devolució s'hagi
produït a causa de la limitació de la mobilitat en l'entrada i la sortida de persones de cada comarca per
l'aplicació de les mesures especials decretades per les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19.

Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per espais i equipaments culturals els següents: teatres, auditoris,
sales d'actes, sales de concert, casals, centres cívics, cinemes, carpes de circ o similars, espais d'art digital i
també espais a l'aire lliure especialment habilitats per fer-hi espectacles públics i que s'utilitzin per a la
realització d'un concert, una projecció o un espectacle de pagament.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per festival o mostra audiovisual l'esdeveniment que programa obres
audiovisuals que es projecten davant d'un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en
una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival o de la
mateixa mostra i de la selecció de les obres audiovisuals.

2. Queden excloses d'aquestes bases les activitats incloses dins la programació escolar i extraescolar, així com
els espectacles de teatre musical.

3. Queden exclosos d'aquestes bases els concerts següents:

a) Els que formin part dels programes de festa major.

b) Els destinats al ball del públic assistent.

c) Els que es facin en el marc de cursos o concursos i els concerts d'alumnat i professorat organitzats en
centres educatius.

d) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de
discoteca en una sala.

4. Aquesta línia de subvencions s'acull al Marc temporal nacional d'ajuts estatals en forma de subvencions
directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès
de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual del brot de COVID-19, adoptat el 2 d'abril del
2020 mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851, que va ser modificada per la Decisió SA.57019
(2020/N), la Decisió SA.58778 (2020/N), la Decisió SA.59723 (2021/N) i la Decisió SA.61875 (2021/N). La
interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'ha de fer d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea
de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal per donar suport a
l'economia en el context actual del brot de COVID-19, i les seves modificacions.
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—2 Persones beneficiàries

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, incloses
les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que descriu la
base 1.

2. Els destinataris de les subvencions poden ser algun dels dos tipus de persones següents, segons quina sigui
la persona organitzadora de les activitats que descriu la base 1.1 que ha de suportar la pèrdua d'ingressos:

a) El gestor directe o indirecte d'un equipament o espai cultural, tant perquè n'és la persona propietària com a
conseqüència d'un acord, conveni o contracte amb el seu propietari.

b) El promotor de les activitats que es descriuen a la base 1.1 que hagi llogat o tingui cedit, sense cap cost, un
equipament o espai cultural.

3. No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques ni les empreses o entitats privades
participades majoritàriament per entitats públiques en els seus òrgans de govern.

—3 Requisits i condicions

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir, a més dels
requisits i les condicions que estableix la base general 3, els següents:

a) Les activitats subvencionades s'han d'haver fet en espais o equipaments culturals localitzats en el territori de
Catalunya.

b) El reembossament del preu de les entrades s'ha de produir perquè l'adquirent de l'entrada no es podia
desplaçar a l'espai o equipament cultural per la limitació de la mobilitat a causa del confinament comarcal per
l'aplicació de les mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19.

c) Les activitats s'han d'haver fet durant el període que determini la convocatòria corresponent.

d) No són subvencionables les activitats que, tot i que s'hagi produït el reembossament del preu de les
entrades, en el moment de dur-se a terme hagin venut el 100% de l'aforament disponible.

e) Les persones sol·licitants només poden presentar una sol·licitud en una mateixa convocatòria per a la
totalitat de les activitats afectades pel reemborsament del preu de les entrades.

f) La persona sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la
normativa laboral i social aplicable.

g) No s'ha d'haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.

h) La persona sol·licitant s'ha de comprometre a mantenir-se en l'exercici de l'activitat de l'empresa o entitat a
31 de desembre del 2021.

—4 Pèrdua d'ingressos subvencionable i quantia de la subvenció

1. Es considera pèrdua d'ingressos subvencionable l'import corresponent al cost total pel reembossament del
preu de les entrades de les activitats corresponents quan la devolució s'hagi produït per un confinament
comarcal.

2. La quantia de la subvenció és l'import obtingut per la multiplicació del nombre d'entrades retornades per
l'import de venda al públic, excloent-ne les comissions i l'IVA.

3. No s'admeten les sol·licituds de subvenció per a la totalitat de les activitats de la persona sol·licitant d'un
import inferior a 2.000,00 euros ni inferior a 100 euros per a cada activitat. Així mateix, s'han de denegar les
subvencions que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 2.000,00 euros per al conjunt
d'activitats del sol·licitant o 100 euros per a una activitat.

4. La quantia màxima de la subvenció per a cada sol·licitud de subvenció relativa a una mateixa activitat és de
10.000,00 euros.
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5. Aquestes subvencions es poden acumular amb altres ajuts atorgats a l'empara de la Decisió de la Comissió
Europea SA.5685 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per
donar suport a l'economia en el brot actual de COVID-19, aprovada el 2 d'abril del 2020, sempre que, sumats,
no superin 1.800.000,00 euros per empresa o entitat.

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

1. En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar la documentació següent:

a) Memòria de l'activitat, amb una llista de totes les activitats objecte de la subvenció que inclogui la data de
realització, l'espai o equipament i la identificació de l'artista, de l'obra audiovisual o l'obra d'art digital
programada, i el preu de venda al públic de les entrades desglossat (base + comissions + IVA).

b) Document del sistema de venda d'entrades que acrediti la liquidació de taquilla del concert o de l'activitat de
pagament amb el nombre d'actuacions, passis o projeccions fets, les entrades venudes, les entrades
retornades a causa de la limitació de confinament comarcal i l'import recaptat.

c) Declaració responsable que acrediti l'aforament oficial, d'acord amb les mesures establertes amb motiu de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de l'espai o equipament on es desenvolupen les activitats.

d) Documentació que estableix la base general 11.5, si escau.

2. A més de les declaracions responsables que estableix la base general 7.2, al formulari de sol·licitud cal
declarar el següent:

a) Altres ajuts que ha rebut la persona sol·licitant a l'empara de la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 -
Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables,
avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a
l'economia en el brot actual de COVID-19.

b) Altres ajuts o indemnitzacions que hagi rebut per compensar la reducció d'ingressos per la devolució
d'entrades.

c) Que la persona sol·licitant es compromet a mantenir-se en l'exercici de l'activitat de l'empresa o entitat a 31
de desembre del 2021.

d) Que no ha tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment de l'entrada en vigor del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.

3. En el moment de presentar la sol·licitud, no cal aportar el projecte d'activitat o actuació ni el pressupost que
preveu la base general 7.1.

—6 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

2. La persona titular de la direcció de l'Institut Català de les Empreses Culturals formula directament la
proposta de resolució definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre
estricte de presentació, depenent del compliment dels requisits de participació i d'acord amb la disponibilitat
pressupostària.

3. No s'ha d'acordar la proposta provisional de resolució de concessió de les subvencions que preveu la base
general 10.4.

—7 Pagament

El pagament per l'import equivalent al 100% de la quantia de la subvenció es tramita a partir de la concessió.

—8 Revocació

A més de les causes de revocació de les subvencions que preveu la base general 19, l'Institut Català de les
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Empreses Culturals pot exigir la revocació de les subvencions en el cas que l'empresa o l'entitat beneficiària
sigui sancionada per una infracció administrativa o falta penal o delicte en l'àmbit laboral o social mitjançant
una resolució administrativa ferma o una sentència judicial ferma.

(21.159.030)
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