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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

13149

Extracte de la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports,
de dia 11 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de minimis al fons
d'activitats musicals 2019

BDNS (Identif.): 428305
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte
de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
Primer. Normativa
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de
desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4
d’agost de 2018).
Segon. Dotació pressupostària

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/2/1024238

Durant l'exercici pressupostari de 2019 es destina per a les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria la quantitat de 170.000,00 € amb càrrec
a la partida pressupostària 20.33430.47905 per atendre a les subvencions d’aquesta convocatòria.
Al tractar-se d'una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament en l'exercici pressupostari al qual s'imputa la despesa.
Tercer. Objecte
Dur a terme a Mallorca projectes culturals consistents en:
La creació, producció i la programació (explotació) de concerts
La realització de festivals de música
Limitacions i exclusions
Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural per persona jurídica (empresa), o física (autònom, empresa individual)
sol·licitant.
Queden excloses de la convocatòria les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca.
Quart. Import de les subvencions
La quantia de l’ajut es determina de la següent manera:
A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les
subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els
criteris i límits següents:
1.
2.
3.
4.

No pot ser superior a la quantitat sol·licitada o a l’import del pressupost subvencionable del projecte cultural.
No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte, amb un màxim de 50.000,00 €.
La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.
En relació al pressupost d’execució del projecte, l’import de l’ajut de minimis no pot ultrapassar-lo aïlladament o en concurrència
amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència.
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Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que han obtinguin la mateixa puntuació total, el crèdit que resti per
assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:
1. Les que hagin obtingut major puntuació en el criteri d’avaluació A). En el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació en aquest
apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació del criteri
d’avaluació B).
2. Si s’haguessin comparat els criteris anteriors i el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat, s’ha d’observar la puntuació
aconseguida en els criteris C i D seguint l’ordre establert.
Cinquè. Temporalització de la convocatòria
De l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019, ambdós inclosos.
Sisè. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris les persones jurídiques constituïdes com a empreses, i les físiques constituïdes com autònoms o empresaris individuals,
amb personalitat jurídica pròpia, que compleixin els requisits que es detallen a continuació, així com el demés establerts en aquesta
convocatòria:
1. Tenir el domicili social o l’establiment permanent a Mallorca.
2. Estar d’alta en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE en el moment de la presentació de la sol·licitud i,
com a màxim, fins al darrer dia del termini de la presentació de les sol·licituds.
3. Tenir com a objecte social la realització de projectes musicals
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No obstant l’anterior, no en poden ser beneficiaris:
a. Les que hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis
fiscals (2016, 2017 i 2018), un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la U E a les ajudes de minimis (Diari
Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).
b. Les entitats sense ànim de lucre.
c. Les entitats que pertanyen a l’àmbit educatiu.
d. Les entitats que hagin estat sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per
sentència judicial ferma, en els termes que regula l’article 11 de la Llei 11/2006, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes (BOE
núm. 202 de 22 d’agost de 2016).
e. Les entitats que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).
Setè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds d’ajudes de minimis es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la publicació
de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.
Vuitè. Documentació
Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.
Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net
Palma, 11 de desembre de 2018
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Francesc Ramis Oliver
(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura,
Patrimoni i Esports de 15-03-2016, BOIB núm. 37, de 22-03-2016)
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