
Pla d'Impuls del Circ 2019-2022 
Mesura de suport a la millora de les infraestructures  

dels espais de circ del territori. 
 
 
El Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) duen a 
terme, en el marc del Pla Integral del Circ, el Pla d’Impuls del Circ, un programa d’onze accions 
específiques per a la promoció del circ català. El Pla, finançat en la seva globalitat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, compta amb aportacions específiques 
de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la 
col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular 9Barris, La Central 
del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak i la 
complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. 
 
El Pla té com a objectiu crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la promoció del 
circ en la vida cultural, social i econòmica del país i fomentar-ne la difusió internacional. 
 
 
Quan i on sol·licitar l'ajut? 
 
Presentació de sol·licituds  del 6 al 21 d'octubre de 2020.  
Enllaç a les bases i als tràmits https://ja.cat/cAtlS 
 
 
Finalitat de l'ajut 
 
Aquest ajut respon a la mesura de suport a la millora dels espais de circ del territori del Pla 
d'Impuls del Circ 2019-2022. 
 
Es concreta a través d'una nova línia d'ajuts impulsada per l'OSIC per LA MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES EN EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS. 
 
Aquesta línia de subvenció té 3 modalitats. La línia que fa referència als espais de la XECC és: 
 

c) Suport per a l’adquisició de material inventariable en l’àmbit del circ i la seva instal·lació. 
 
 
Persones beneficiàries 
 
Qui pot optar a aquesta subvenció? 
 
Entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme l’activitat en l’àmbit del circ (espais de 
formació i exhibició), amb projectes d’adquisició d’equipament de seguretat i/o de circ i/o 
esceno-tècnic. 
 
Qui queda exclòs? 
 
Les entitats amb ànim de lucre, ajuntaments (vinculats o dependents), consorcis, fundacions, 
societats mercantils amb capital social. 



 
Les entitats amb ànim de lucre poden accedir a les subvencions per a la millora 
d'infraestructura o adquisició d'equipaments per a empreses d'arts escèniques i sales privades 
de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona que l'ICEC convoca anualment 
 
És incompatible amb la línia de Subvencions de l’Oficina de Suport a les Iniciativa Cultural  
(OSIC) per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques. 
 
Temporalitat 
 
Biennal (2020-2021) 
 
Hi ha prevista una nova convocatòria biennal 2021-2022. Per tant, podreu optar a l’adquisició 
de més material de seguretat, tècnic de circ i esceno-tècnic, en la convocatòria 2021 (podeu 
presentar-vos a les dues convocatòries). 
 
Quantia 
 
Quina és la quantitat que podem demanar? 
 
La inversió mínima que s’ha de fer és de 1.000€ i d’un màxim de 10.000€ 
 
Quin percentatge es subvenciona del total de la despesa? 
 
El 70% 
 
El procediment de concessió de la subvenció es tramita en règim de concurrència no 
competitiva. Per tant, no hi ha cap jurat que valori els projectes, sinó que s’otorgaran els diners 
en funció de la demanda que hi hagi. 
 
Quines són les despeses subvencionables? 
 

Adquisició i instal·lació 
Pressupost màxim 

subvencionable 

1.Material de seguretat: mosquetons, eslingues, cables, 

cordes, anclatges, “polipasto”, corrioles (politges), criques, 

grillets, agafadors de barra, ganxos, trusts i triliters, gri-gri 

(bloquejador), arnés (lonxa), giratoris, protectors (columnes, 

cables...), traktel, matalassos, eines ferreteria, viga/es 

Fins a 6.000 

2.Material tècnic de circ : trapezi fix, trapezis dobles, cordes 

llises, teles, straps, linòleum, estructures autònomes, 

espatlleres, piquetes 

Fins a 6.000 

3.Material esceno-tècnic: equips de so, focus, cablejat, volts 

de pista, cortinatge, grades, domos, iurtes, carpes, lones, 

andamis, carretons d’emmagatzematge, tarimes, cadires. 

Fins a 6.000 

 



També es considera subvencionable les implantacions fetes per a terceres empreses. Ex. Si 
necessitem que una empresa externa ens vingui a fer la instal·lació del material (anclatges, 
viga,trusts...). 
 
Puc demanar material de seguretat, tècnic de circ i esceno-tècnic amb valor total de 
10.000€? 
 
Si, però es prioritza subvencionar els projectes per adquirir material de seguretat per garantir la 
seguretat de les activitats; per tant, primer es cobriran les necessitats de seguretat, després les 
de material tècnic de circ i, finalment, les de material esceno-tècnic (tot segons la demanda) 
 
 
Què no és subvencionable? 
Els estudis tècnics d’empreses exteriors per a realitzar les implantacions. 
 
 
Presentació de la subvenció 
 
Com es presenta la subvenció? 
 
Les subvencions es presenten telemàticament amb certificat digital de l’entitat. Si no en 
disposeu, podeu sol·licitar-lo a: 
 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-
digitals/ 
 
Quina documentació s’ha d’aportar? 
 
Memòria del projecte, segons model  
Pressupost d’ingressos i despeses, segons model  
 
 
Proposta provisional de concessió i reformulació  
 
Un cop presentades les subvencions es publicarà una proposta provisional de concessió que 
s’haurà d’acceptar (amb el corresponent document d’acceptació) o reformular, si es creu 
oportú, segons l’import concedit i demanat. 
 
Pagaments 
 
Es farà un primer pagament del 50% de l’import total concedit a partir de la concessió de la 
subvenció. Un segon pagament del 30% concedit a principis de l’any 2021 i el 20% restant, un 
cop presentada la justificació. 
 
 
Justificació  
 
Quines factures es poden presentar? 
 
Sent una convocatòria biennal, entren totes les factures des de 1 de gener 2020 fins a 30 de 
desembre 2021, de material inventariable. 



 
Quin import es subvenciona de cada factura si sóc una entitat exempta d’IVA o una 
entitat amb IVA? 
 
Entitats exemptes d’IVA – el total de la factura (amb IVA inclòs) 
Entitats amb IVA – la base imposable de la factura 
 
La justificació s’haurà de presentar abans del 31 de gener 2022. 
 
 
 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu escriure a: 
 

infraestructurespic@gmail.com 
 

Rat Serra 
Coordinació de la Mesura *Infraestructures per als espais de circ 

 
 
 

 
 

 
 

*Infraestructures per als espais de circ és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-
2022  
Organitzada per:  Amb el suport de: 

  
 

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, i compta amb aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la 
col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de 
L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, i la complicitat de diversos municipis, entitats i 
equipaments de Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la 
promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres. 


