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Els ajuts públics 
per a projectes de dansa 

Guia bàsica de l’APdC 
 

El document vol presentar les diferents línies públiques que existeixen per ajudar 
econòmicament projectes culturals, específicament de dansa. És important remarcar 
que aquest document no substitueix una lectura exhaustiva de les bases de cada 
subvenció per tal de veure’n els detalls dels requisits i les condicions de concessió. 
 

Per saber què és una subvenció pública i com elaborar una sol·licitud, mireu la guia 
bàsica de l’APdC número 9 “les subvencions públiques”. 
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I. GENERALITAT DE CATALUNYA -  DEPARTAMENT DE CULTURA: 

1. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional PER A ASSOCIACIONS 

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les 
modalitats següents: 

 Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals. 

 Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes 
d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions 
enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També 
s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles 
creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys 
d’antiguitat.  

 Suport a l’exhibició d’espectacles. 

 Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments 
similars. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a 
terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa i agrupacions 
d'entitats sense personalitat jurídica. 

 Aquesta subvenció funciona per any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap a l’abril. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 
 
 

Beques per a la recerca i la creació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors 
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament 

L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o 
agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, 
investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el 
desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-activitats-de-dansa-de-caracter-professional?category=&temesNom=Cultura
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la música i el pensament. Així mateix, també  dóna suport a projectes que promoguin 
els nous sectors creatius. 

 

Les modalitats de subvenció són les següents: 

 Beques per a projectes de recerca i creació en qualsevol dels llenguatges 
artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors 
creatius. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la conceptualització, la 
gestació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció. 

 Beques per a projectes de recerca i creació en l’àmbit de les arts escèniques. 
Les beques en l’àmbit de la dansa, el teatre i el circ donen suport a la concepció 
de la idea, la redacció del guió i el disseny de la posada en escena de 
l’espectacle. 

 Beques per a projectes de recerca i creació en l’àmbit de la música. Aquesta 
modalitat de beques dóna suport a la creació compositiva. 

 Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, 
crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball 
d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, científica, 
del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-ho 
públicament. 

Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que 
es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca científica, 
d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’investigador o creador els 
recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la 
valoració. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta beca aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb 
domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català; i 
agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica. 

 Aquesta subvenció funciona per any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap a l’abril. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 
 

Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels 
nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament 

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament 
professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts 
escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-creacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
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participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de 
Catalunya. Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes 
particulars. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta beca aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb 
domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català. 

 Aquesta subvenció funciona per any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap a l’abril. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 
 

Altres ajuts 

 Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en 
els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.  

 Subvenció per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a 
l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques. 

 Subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i 
xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat 
lucrativa. 

 Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts 
escèniques, música i arts visual de caràcter professional en equipaments de 
titularitat pública. 

 Subvencions per a activitats complementàries a la programació professional 
estable de determinats equipaments escènics i musicals. 
 

 

2. L’Institut Català de les Empreses Cultural (ICEC) 

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional PER A EMPRESES 

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de 
caràcter professional d’acord amb les modalitats següents: 

 Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals. 

 Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als 
efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions 
o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a 
mínim, 4 anys d’antiguitat. 

 Suport a l’exhibició d’espectacles. 

 Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments 
similars. 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-formacio-i-el-perfeccionament-en-els-ambits-de-les-arts?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-artistics-que-articulin-els-sectors-professionals-en-els-ambits-de-les-arts-esceniques-la-musica-i-les-arts-visuals?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultur
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-artistics-que-articulin-els-sectors-professionals-en-els-ambits-de-les-arts-esceniques-la-musica-i-les-arts-visuals?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultur
http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-collaborar-amb-sales-privades-de-Catalunya-per-al-suport-a-lexhibicio-despectacles-darts-esceniques
http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-collaborar-amb-sales-privades-de-Catalunya-per-al-suport-a-lexhibicio-despectacles-darts-esceniques
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-municipal-i-lexhibicio-en-festivals-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-municipal-i-lexhibicio-en-festivals-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-municipal-i-lexhibicio-en-festivals-circuits-i-xarxes-de-difusio-despectacles-darts-esceniques-i-musica-sense-finalitat-lucrativa?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-activitats-dels-centres-de-creacio-i-produccio-darts-esceniques-musica-i-arts-visuals-de-caracter-professional-en-equipaments-de-titularitat-publica?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-0
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-activitats-dels-centres-de-creacio-i-produccio-darts-esceniques-musica-i-arts-visuals-de-caracter-professional-en-equipaments-de-titularitat-publica?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-0
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-activitats-dels-centres-de-creacio-i-produccio-darts-esceniques-musica-i-arts-visuals-de-caracter-professional-en-equipaments-de-titularitat-publica?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-0
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20497-Subvencions-per-a-activitats-complementaries-a-la-programacio-professional-estable-de-determinats-equipaments-escenics-i-musicals?category=&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20497-Subvencions-per-a-activitats-complementaries-a-la-programacio-professional-estable-de-determinats-equipaments-escenics-i-musicals?category=&temesNom=Cultura
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Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que 
duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa; i les 
agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses.   

 Aquesta subvenció funciona per temporades, de setembre a agost de l’any 
següent. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al febrer. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 
 

Subvenció pluriennal al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter 
professional  

L'objecte d'aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de 
projectes de dansa de caràcter professional, d'acord amb les tipologies següents: 

 Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.1: 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una 
antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2006 i acrediti una 
trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa i haver 
mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la 
temporada 2006/2007. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi 
produït o coproduït durant la temporada 2012/2013 i les dues posteriors, 
un mínim global de 2 espectacles amb una mitjana de pressupost de 
producció superior a 60.000,00 euros, o bé hagi produït o coproduït un 
mínim global d'1 espectacle amb un pressupost de producció superior a 
90.000,00 euros. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet 
durant la temporada 2011/2012 i les tres posteriors un mínim global de 30 
representacions de les produccions o coproduccions de la companyia 
durant aquest període, de les quals almenys 10 han de ser a Catalunya. 

 Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.2. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una 
antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2010 i acrediti una 
trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa i hagi 
mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la 
temporada 2010/2011. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi 
produït o coproduït durant la temporada 2011/2012 i les tres posteriors, un 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-activitats-de-dansa-de-caracter-professional-empreses-00001?category=&temesNom=Cultura
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mínim global de 2 espectacles amb una mitjana de pressupost de producció 
superior a 30.000,00 euros. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet 
durant la temporada 2011/2012 i les tres posteriors un mínim global de 30 
representacions de les produccions o coproduccions de la companyia 
durant aquest període, de les quals almenys 10 han de ser a Catalunya. 

 Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.3. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una 
antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2013 i acrediti una 
trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa i hagi 
mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la 
temporada 2013/2014. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi 
produït o coproduït durant la temporada 2012/2013 i les dues posteriors, 
un mínim global d'1 espectacle amb un pressupost de producció superior a 
17.000,00 euros. 

o Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet 
durant la temporada 2012/2013 i les dos posteriors un mínim global de 20 
representacions de les produccions o coproduccions de la companyia 
durant aquest període, de les quals almenys 6 han de ser a Catalunya. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que 
duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa i les 
agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals 
d’empreses. També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, 
que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la 
seva activitat en l'àmbit de la dansa, que acreditin una trajectòria consolidada 
en la producció d'espectacles de dansa. 

  Aquesta subvenció és pluriennal, la convocatòria actual va de setembre 2016 a 
agost 2018.  

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al gener del primer any de la 
convocatòria. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 

 

 

 

 

http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencio-pluriennal-al-desenvolupament-de-projectes-de-dansa-de-caracter-professinal?category=&temesNom=Cultura
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Subvencions per a la creació de públics per a la cultura  

L'objecte és el foment de projectes i activitats adreçats a la creació, captació o 
increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents: 

 Modalitat 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. 

 Modalitat 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 euros. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 A la modalitat A, s’hi poden presentar les 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; i 
agrupacions d’empreses o entitats tot i que no tingui personalitat jurídica. 

A la modalitat B, s’hi poden presentar les 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, les arts visuals, 
l'audiovisual o la música; i agrupacions d’empreses o entitats tot i que no tingui 
personalitat jurídica. 

 Les convocatòries van 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.  

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al gener. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 

 

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-a-la-creacio-de-publics


 

 

8 

 

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals 

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització 
d’empreses i entitats culturals que contribueixin a la presència de la creació cultural de 
Catalunya a l’exterior. S’entén com a creació cultural de Catalunya aquella que és 
d’autoria catalana (en què l’autor resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els 
que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya). 

S’estableixen les modalitats següents: Arts en viu (arts escèniques —teatre, dansa i 
circ— i música) i Llibre 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

 
Algunes consideracions : 

 Per a totes les modalitats, s’hi poden presentar només les empreses privades, 
ja siguin físiques o jurídiques. Únicament per a la modalitat d'arts en viu, també 
es poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre a excepció de les 
associacions professionals altament representatives dels sectors de les 
arts escèniques o la música. 

 Les convocatòries van 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.  

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al gener. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 

Altres ajuts 

 Propostes d'espectacles d'arts escèniques i música "Programa.cat" 

 Subvencions per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el 
catàleg d'espectacles Programa.cat  

 Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles  

 Aportacions reintegrables a projectes culturals 

 Subvencions per a la infraestructura d'arts escèniques 

 Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats 
culturals  
 

 
 
 
 

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-a-projectes-dinternacionalitzacio-dempreses-o-entitats-culturals
http://cultura.gencat.cat/web/ca/tramits/tramits-temes/Propostes-despectacles-darts-esceniques-i-musica-Programa.cat?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Contractacio-despectacles-professionals-inclosos-en-el-cataleg-despectacles-Programa_cat?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Contractacio-despectacles-professionals-inclosos-en-el-cataleg-despectacles-Programa_cat?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-la-distribucio-i-explotacio-despectacles-a-Catalunya-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-00001?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-infraestructura-darts-esceniques-00001?category=7374d272-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-empreses-o-entitats-culturals
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-empreses-o-entitats-culturals
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3. L’Institut Ramon Llull (IRL) 

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en 
l’àmbit de les arts escèniques.  

Desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques que 
contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que 
es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla). 

S’entén per gira les actuacions correlatives o consecutives que es fan en un únic 
desplaçament de l’artista. 

 Es poden presentar fins a un màxim de 5 sol·licituds per artista i per 
convocatòria.  

 L’import de la sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros. 

 L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.  

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques empresàries o persones jurídiques. 

 La convocatòria actual va de l’1 de gener fins el 31 d’agost de 2017. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al febrer. 

 Tramitació telemàtica opcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.llull.cat/catala/subvencions/arts_esceniques_intro.cfm
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II. GOVERN D’ESPANYA – MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: 

1. L’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) 

Ajuts a la música, la lírica i la dansa 

Ajuts en règim de concurrència pública, destinats a fomentar la promoció, protecció i 
difusió en tot el territori espanyol del patrimoni cultural de la lírica, la música i la 
dansa, facilitant la comunicació cultural del patrimoni entre CC.AA. 
 
 
Modalitats d’ajuts a la dansa: 

 A1. Programes de suport para gires per Espanya. 

 A2. Programes de suport a companyies de dansa para gires a l'estranger. 

 A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d'àmbit estatal per a la 
realització d'activitats de dansa. 

 A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa. 

 A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions 
coreogràfiques estables. 

 A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d'espais 
escènics i musicals, festivals i certàmens. 

 A7. Programes d'ajudes complementàries a la comunicació en l'àmbit de la 
dansa amb les Comunitats Autònomes insulars i les Ciutats amb Estatut 
d'Autonomia de Ceuta i Melilla. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 Depenen de les modalitats, s’hi poden presentar les persones o entitats que es  
trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció (entitats sense 
ànims de lucre i persones físiques o jurídiques), així com els membres associats 
del beneficiari, i les agrupacions de persones físiques o jurídiques. 

  Aquesta subvenció funciona per any natural, de l’1 de gener al 31 de 
desembre. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al febrer. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 

 

2. Àrea d’Indústries Culturals i Mecenatge  

Ajuts per l’acció i promoció cultural 

Dins del projecte de desenvolupament de les indústries culturals i creatives juguen un 
paper fonamental les Fundacions i les Associacions Culturals, principals beneficiàries 
d'aquest tipus d'ajudes. Aquestes ajudes tenen per objecte el foment d'activitats que 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/052260/ficha/052260-2016.html#dc
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contribueixin a generar continguts culturals i a la modernització i professionalització 
del sector cultural espanyol. 
 
Finalitats: 

 Oferir productes i serveis culturals, fomentant l'ús de les noves tecnologies en 
la creació de continguts culturals i en la seva difusió. 

 Incrementar la capacitat per generar ocupació potenciant la formació, 
professionalització, integració i creació de xarxes dins del sector cultural. 

 Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes 
culturals i fomentar el mecenatge cultural. 

 Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió de 
xarxes europees d'oferta cultural; afavorir els vincles entre les Comunitats 
Autònomes i potenciar Espanya com a destinació turística cultural. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques o jurídiques.  

 La convocatòria actual va de gener 2016 a març 2017. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al febrer. 

 Tramitació telemàtica obligatòria. 
 

 

3. Altres ajuts 

 Ajuts a la mobilitat d’Acció Cultural Espanyola  

 Ajuts a visitants d’Acció Cultural Espanyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/ayudas/ayudas_accion.html
http://www.accioncultural.es/es/programa_movilidad
%09http:/www.accioncultural.es/es/programa_visitantes
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III. AJUNTAMENTS: 

1. L’Institut de cultura de Barcelona (ICUB) 

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i 
de ciutat 

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a 
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, en l’àmbit temàtic de cultura, entre 
d’altres. 
 
Les activitats o projectes que es subvencionin han de fomentar activitats d'interès 
públic o social que tinguin per finalitat: 

 Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat. 

 Promoure l'associacionisme i el voluntariat. 

 Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves. 

 Millorar els canals de participació ciutadana. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector 
privat. 

 Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat. 

 Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. 

 Fomentar valors de civisme i convivència. 

 Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat. 

 Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania. 

 Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat. 

 Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats 
mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives. 

 Promoure l'acció comunitària. 

 Altres finalitats que es determinin a la convocatòria. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques o jurídiques. 

  Aquesta subvenció funciona per any natural, de l’1 de gener al 31 de 
desembre. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al desembre de l’any anterior a 
la subvenció o al gener de l’any de la convocatòria. 

 Tramitació telemàtica opcional. 
 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona per a activitats, projectes i serveis 
artístics i culturals amb durada plurianual que s’inicien durant l’any 2017 

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions 
per a projectes, activitats i serveis artístics i culturals que es realitzin a la ciutat de 
Barcelona i que tinguin una durada superior a dotze mesos. 

Les activitats, projectes i serveis han de tenir alguna de les següents finalitats: 

 Fomentar valors socials i culturals, des de les diverses formes de participació 
ciutadana, retorn social i/o educació en l'art. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic, i els sectors privats (associatius o 
empresarials) en els diferents àmbits de la cultura, l'art i les industries 
creatives. 

 Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de les dinàmiques 
cultural de la ciutat de Barcelona. 

 Promoure noves plataformes estables que contribueixin a millorar la capacitat 
de la cultura produïda a Barcelona per millorar la seva posició, presencia, 
sostenibilitat i capacitat d'interrelació sectorial a escala local i internacional. 

 Promoure plataformes que afavoreixin el diàleg entre les formes de creació i 
producció cultural tradicionals i les noves expressions culturals provinents de 
les tecnologies digitals i els nous àmbits de la comunicació i la informació. 

Es pot mirar tota la normativa d’aquesta subvenció aquí. 

Algunes consideracions : 

 S’hi poden presentar les persones físiques o jurídiques. 

  Aquesta subvenció cobreix el període gener 2017 – desembre 2019. 

 El termini de sol·licitud s’obre normalment cap al febrer del primer any de la 
convocatòria. 

 Tramitació per registre obligatòria.  
 

Altres ajuts 

 Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a 
rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs. 

 Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de 
qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat. 

 Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i 
comunicacions. 

 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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2. Àrees de Cultura d’altres Ajuntaments i ens municipals 

 
Els diferents Ajuntaments i ens municipals de Catalunya amb competències en matèria 
de cultura solen convocar ajuts per a projectes. Cada ciutat s’organitza de la manera 
que considera adient i convoca segons calendari propi. 
 
 
 
 
 

 
*********************************************** 

 

 Els socis i sòcies de l’APdC teniu accés a l’apartat de Convocatòries de la web 
(www.dansacat.org/convocatories/) en la qual pengem totes les convocatòries 
d’ajuts que us pot ser d’utilitat. Sempre intentem ser el més exhaustiu possible. 

 Si tens preguntes fiscal, jurídiques o laboral, recorda que els socis professionals 
de l'APdC tenen dret a un assessorament especialitzat extern il·limitat. 
Sol·licita’l a projectes@dansacat.org.  

 En cas que necessitis un assessorament puntual bàsic, te l'oferim des de l'APdC 
-de forma gratuïta per als socis, i a 30€ l'hora per als no socis-. S'ha de sol·licitar 
a través de la web: www.dansacat.org/serveis/2 o enviant un mail a 
projectes@dansacat.org.  

 
 

APdC, agost 2016 – Última actualització juny 2017 

http://www.dansacat.org/convocatories/
mailto:projectes@dansacat.org
http://www.dansacat.org/serveis/2
mailto:projectes@dansacat.org

