Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.4 Subvencions per donar suport a activitats de projecció de la música i dels músics,
intèrprets i compositors de les Illes Balears.

Sinopsi ajuda

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les
Illes Balears de caràcter professional corresponents al període
comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 20 d’abril de 2020, amb la
finalitat de fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i
l’exterior i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació
amb la pandèmia COVID-19.
Línies de subvenció:
a) Mobilitat: suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i
representants, editors fonogràfics i altres professionals de l’àmbit
de la música.

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

b) Projectes de projecció exterior: suport a projectes de promoció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors.
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) – Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat
- Línia 1: suport a la mobilitat
o Persones físiques i jurídiques dedicades a la
composició i interpretació musical i altres agents de
l'àmbit de la música, independentment de la
residència fiscal.
- Línia 2: suport a la projecció exterior
o Persones físiques i jurídiques amb activitat
professional relacionada amb la interpretació i
composició musical, la representació d’artistes, la
producció i l’edició de fonogrames, la producció
d’espectacles independentment de la seva
residència fiscal.
Pressupost de la convocatoria: 170.000€
LÍNIA 1:

Imports màxims

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.
** Aquesta quantitat és el màxim combinat que es pot concedir per a càrrega, seients
extra i lloguer d'instruments.

LÍNIA 2:
1) Per a les despeses relacionades exclusivament amb la
mobilitat, les quantitats s'atorgaran d’acord amb el que s’indica
seguidament:
Imports màxims

2) Es concedirà un percentatge sobre la resta de despeses
descrites no incloses a l'apartat a), que pot arribar fins a un 80 %.
Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts al
punt 4.3 de la convocatòria (BOIB), fins a un màxim de 8.000 € per
projecte.
Quantitat màxima per sol·licitant

Requisits

A un mateix sol·licitant se li podrà atorgar un màxim de 15.000 €
en aquesta convocatòria.
REQUISITS BENEFICIARIS:
- Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització
perquè l'IEB pugui comprovar d'ofici que la persona o
l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació,
excepte en el cas de denegació expressa del consentiment.
En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant haurà
d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la
sol·licitud de les ajudes.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
abans de la proposta de resolució. La sol·licitud de les
ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi
d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent
de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes
Balears (ATIB), excepte en el cas de denegació expressa del
consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat
sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents,
juntament amb la sol·licitud de les ajudes. El sol·licitant ha
de presentar el certificat d'estar al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l'Estat.
- No poden obtenir la condició de beneficiaris els
sol·licitants que concorrin en alguna de les circumstàncies
que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
- El beneficiari, per a l'obtenció de les ajudes, ha de
presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que
s'estableixen en els apartats 8, 9 i 10 de la convocatòria.
- El beneficiari ha de complir els principis de l'article 3 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona.

-

Documentació

En el cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una
persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de
treballadors autònoms o en un règim alternatiu
equivalent.
- Només es pot presentar una sol·licitud per projecte.
Juntament amb la sol·licitud ha d’adjuntar la documentació
següent:
a) Acreditació de la identitat:
a. Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI,
passaport o NIE.
b. Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del
NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del
representant.
b) En el cas de les persones jurídiques, document constitutiu
de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el
registre corresponen.
c) Document acreditatiu de la representació legal amb la
qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha
d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
d) La declaració responsable conjunta per mitjà del model
normalitzat (annex 3).
e) Certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar
l'IVA.
f) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal
incloure:
a. Els objectius del projecte
b. La relació d'activitats i les dates en què es duen a
terme
c. Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació
de les persones que viatgen
d. Les trajectòries professionals de les persones,
col·lectius, empreses o entitats implicades
e. El pla de patrocinis i finançament
f. El pla de comunicació i difusió exterior
g) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA
desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes
per als quals es demana subvenció.
h) Carta d'invitació o contracte del sol·licitant amb
l'equipament o l'entitat que du a terme l'activitat. El
contracte o la carta d'invitació ha de fer referència
expressa a l'aportació econòmica que assumeix
l'equipament o entitat i el lloc i la data o dates de
l'esdeveniment. En cas que sigui assistència a fira o la part

Més informació
web oficial

professional d'un festival, comprovant de l'acreditació. No
s'acceptaran sol·licituds sense una carta d'invitació formal,
contracte signat per les dues parts o comprovant
d'acreditació. Si la carta d'invitació formal, el contracte
signat per les dues parts o el comprovant d'acreditació que
es presentin no compleixen els requisits esmentats
anteriorment, no s'acceptarà la sol·licitud.
i) Si escau, contracte de vinculació del personal de suport.
j) Acreditació, mitjançant una declaració responsable, de la
identitat del titular del compte bancari facilitat, que ha de
coincidir amb la persona beneficiària de la subvenció.
k) Certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) d'estar al corrent de les obligacions
tributàries.
http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/musica/
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/
4156540/
Bases convocatòria:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4156581

Sol·licitud

Termini: des del 17 d’abril fins al dia 15 de juny de 2020
Cada beneficiari podrà presentar en aquesta convocatòria un
màxim de 8 sol·licituds. Els projectes que es presentin i que
superin aquest límit seran automàticament desestimats segons
l'ordre d'arribada.

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà
del model normalitzat (annex 2 de la convocatòria), degudament
emplenat i signat juntament amb la documentació a través del
Registre Electrònic Comú. Han de tenir certificat digital o DNI-e,
usuari Cl@ve i Autofirma. Hi podeu accedir clicant en:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria
per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat
espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i
fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus,
persones donades d’alta en el règim especial de treballadors
autònoms i comunitats de béns).

Les persones físiques també poden presentar documentació de
manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de
l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per
correu administratiu.

Suport

En cas de projectes i/o exposicions col·lectives d'artistes balears,
s'ha de presentar una sola sol·licitud de suport per projecte i/o
exposició.
subvencions@iebalearics.org

