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BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA DE  CONTRACTACIÓ 
D’ESPECTACLES DE COMPANYIES DE DANSA CATALANA DE MIG/GRAN FORMAT ALS 
MUNICIPIS INTEGRATS AL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE 
CATALUNYA (SPEEM) PARTICIPANTS A LA PRODUCCIÓ NACIONAL DE DANSA DE CATALUNYA 
DEL PLA D’IMPULS DE LA DANSA 2016-2018 
 
 
DANSA NACIONAL EN GIRA 

 
En el marc del Pla d’Impuls de la Dansa 2016-2018, l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Mercat de les Flors i els 
equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya participants a 
la Producció Nacional de Dansa de Catalunya 2017-2018, tornen a unir esforços per donar 
suport a la programació i gira d’espectacles de dansa catalana de mig/gran format per 
Catalunya. 
 
 
1. OBJECTE 

 
Aquestes bases tenen per objecte promoure la contractació i gira de companyies de dansa 
catalana de caire professional amb creacions coreogràfiques de dansa actual de mig/gran 
format als municipis integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya (SPEEM) participants a la Producció Nacional de Dansa de Catalunya 2017-2018 del 
Pla d’Impuls de la Dansa (Badalona, Figueres, Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de 
Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú). 

 
 

2. DESTINATARIS 
 

Poden optar a l’oferta de contractació les companyies constituïdes com a 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. 

 
També hi poden optar les companyies constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre 
que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa. 

 
 

3. REQUISITS I CONDICIONS 
 

Per optar a la contractació, les persones sol·licitants han de complir els requisits i condicions 
que s’estableixen a continuació: 

 
 

a) Els sol·licitants han de presentar un màxim d’1 espectacle professional de dansa 
vinculada a creadors i artistes catalans, amb coreografia per a sala, estrenat entre l’1 
de gener de 2017 i la data de convocatòria de l’oferta de contractació, d’una durada 
màxima de 90 minuts, per a una formació mínima de 7 intèrprets. 
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b) Acompanyar l’espectacle, d’acord amb el teatre contractant, d’un projecte d’activitat o 
activitats concretes per a cada espectacle adreçades al públic en general que tinguin 
per objecte la creació, fidelització o l’increment de públics a través de la creació de 
comunitats culturals; l’estímul de l’interès per la dansa; la interacció dels usuaris de la 
dansa amb creadors i productors artístics, i altres que millorin l’accés i l’experiència 
lúdica o emocional del públic en l’àmbit de la dansa. 

 
c) Tenir disponibilitat de contractació per part dels equipaments locals del Sistema Públic 

d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya previstos a la base 1 d’aquesta 
convocatòria en dates establertes entre la data de resolució de la convocatòria  i el 31 
d’agost de 2020 per a l’espectacle/s i el projecte d’activitat o activitats concretes de 
creació, fidelització i increment de públics. 
 

 
4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD 

 
Per a la consideració de l’oferta de l’espectacle la companyia haurà de presentar els 
documents següents: 

 
a) Breu descripció de la proposta artística 
b) Fitxa artística 
c) Fitxa tècnica 
d) Caixet màxim ofert. Ha d’incloure el següent detall:  

- Caixet màxim per a la contractació de l’espectacle  
- Despesa màxima prevista per transport (ponderat per trams) 
- Despesa màxima per a la contractació de l’activitat de públics 

e) Vídeo de l’espectacle 
f) Declaració d’estrena d’acord amb el requisit que estableix la base 3.a) 
g) Declaració de disponibilitat de contractació d’acord amb el requisit que estableix la 

base 3.c). 
 
 

5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 

Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració constituïda per: 
 

• Un representant de l’Institut Català de les Empreses Culturals 

• Un representant del Consorci Mercat de les Flors 

• Tres representants dels Equipaments E3 
 

La valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 6. 
 
 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

La comissió de valoració no farà un pronunciament sobre la qualitat artística de l’espectacle. La 
seva funció serà constatar que l’espectacle reuneix les condicions, requisits i característiques 
establertes a la convocatòria. 

 
 
 



3 de 3 
 

7. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 

Un cop avaluades les ofertes, es publicarà al web del Mercat de les Flors la resolució de 
propostes seleccionades per la Comissió de Valoració. 

 
Els programadors municipals disposaran des de la data de la resolució de les propostes 
seleccionades i fins al 31 de març de 2019 per informar del dia, hora, lloc i import de les 
funcions i activitats de públics contractades. 

 
Únicament poden ser contractades les propostes artístiques que conformen la llista de 
propostes seleccionades per la Comissió de Valoració. 

 
Quan un o diversos equipaments manifestin el seu interès en incloure a la seva programació 
alguna de les propostes artístiques seleccionades, es concretarà l’acord de contractació entre 
la companyia per una banda, i el Consorci Mercat de les Flors i equipament per l’altre, on han 
de constar les despeses acceptades per cadascuna de les dues entitats. 

 
 

8. FUNCIONAMENT I CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 
 

Es donarà publicitat a les bases per a la contractació d’espectacles de companyies de dansa 
contemporània de mitjà/gran format als municipis integrats al sistema públic d’equipaments 
escènics i musicals de Catalunya (SPEEM) establerts a la base 1 d’aquesta convocatòria 
mitjançant el web del Mercat de les Flors 

 
S’obrirà el termini d’admissió de les propostes artístiques professionals amb requisits 
establerts a la base 3 en el termini de 15 dies hàbils (de dilluns a divendres) a comptar des de 
data de publicació de les bases al Mercat de les Flors, és a dir, fins al dia 3 de desembre de 
2018 a les 14:00 hores. 
 
Les propostes que es presentin en posterioritat a la data i hora indicada seran desestimades. 
 
Tota la documentació s’ha de presentar per una de les vies següents: 
 

• En format paper 
Al registre del Consorci Mercat de les Flors 
Lleida, 59. Segon pis 
08004 Barcelona 
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 
 

• En format digital 
A l’adreça de correu següent 
dansanacionalengira@mercatflors.cat 

 
Aquesta mateixa adreça de correu servirà per rebre i/o gestionar qualsevol dubte relatiu al 
procediment. 
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