
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento
(CE) n. o 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado comum, em aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Número do auxílio SA.41293 (2015/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro ES51

Designação da região (NUTS) CATALUNA
N.º 3, alínea c), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES 
Pasaje de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona 
www.gencat.cat/cultura/icec

Título da medida de auxílio CULT - Aportaciones reintegrables y subvenciones a proyectos del
ámbito discográfico o de producción musical.

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

RESOLUCIÓN CLT/335/2015, de 24 de febrero, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto
Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las
bases específicas que deben regir la concesión de ayudas, en las
modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones, a
proyectos del ámbito discográfico o de producción musical.

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 03.03.2015 - 03.03.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Actividades de gravação de som e edição de música

Tipo de beneficiário Pequenas e médias empresas

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 0,05 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros, Empréstimo/Adiantamentos
reembolsáveis

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários

 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios à cultura e conservação do património (art. 53.º) 70 %

 



 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408639.pdf


