Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.17. Convocatòria d'urgència per donar suport a activitats de projecció exterior de
les arts escèniques de les Illes Balears
Sinopsi ajuda

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció
exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter
professional corresponent al període comprès entre l'1 d'agost 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) Suport a les persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre
de l'àmbit de les arts escèniques
b) Suport a les estructures empresarials de l'àmbit de les arts
escèniques

Òrgan gestor
Beneficiari

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) – Conselleria de Presidència,

Cultura i Igualtat
- Pel que fa al suport als professionals de les arts escèniques
al qual fa referència el punt 1.2.a) de la convocatòria, en
són beneficiàries les persones físiques (creadors,
productors, distribuïdors o agents culturals), les
associacions, les comunitats de béns i altres persones
jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts
escèniques en general, independentment de la seva
residència fiscal, que estiguin donades d'alta d'activitat
econòmica en epígrafs relacionats amb les arts escèniques
i que estiguin vinculades a les arts escèniques de les Illes
Balears.
- Pel que fa al suport a les activitats de projecció exterior per
part d'estructures professionals de les arts escèniques al
qual fa referència el punt 1.2.b), en són beneficiaris els
professionals autònoms i les empreses de l'àmbit de les
arts escèniques, independentment de la seva residència
fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals
de les Illes Balears.
NOTA:

No hi poden optar els projectes que obtenguin finançament pel mateix concepte
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears,
l'IEB mateix o l'Institut Ramon Llull. Les despeses incloses en sol·licituds
d'aquesta convocatòria no es poden incloure en sol·licituds d'altres
convocatòries que cobreixin de manera total o parcial el mateix període
subvencionable.

Quantia

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 170.000 €
a) Suport a les persones físiques i jurídiques sense ànim de
lucre de les Arts escèniques
Imports màxims
IMPORTS MÀXIMS

Zona

Despl.
Allotj. Manuten
Acredit.Màxim Màxim
Màxim
per
pers./ni .
Càrrega per
(fins a 6 (de 7 a 12 (+12
person
t
pers./dia
pers.* pers.) pers.)
pers.)
a

Illes Balears

60 €

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 € 2.000 €

3.000 €

Espanya 1
150 €
peninsula ciutat
r
+ 1 250 €

60 €

18 €

700 €

350 €

2.000 € 3.500 €

5.000 €

Europa i 1
350 €
ciutat
Illes
Canàries
+ 1 500 €

60 €

18 €

1.000 € 350 €

3.000 € 5.000 €

7.000 €

60 €

18 €

1.200 € 350 €

4.000 € 6.500 €

9.000 €

Fora
d'Europa

1
800 €
ciutat
+1

1.000 €

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per
sol·licitud.
Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en
aquesta convocatòria.
Cal justificar el desplaçament, l'estada i les acreditacions amb
factures. Només es pagarà l'import justificats fins a arribar als
màxims especificats a la taula anterior.

b) Suport a les persones físiques i jurídiques sense ànim de
lucre de les Arts escèniques

Imports màxims
MPORTS MÀXIMS
Zona

Despl. per Allotj.
Manuten.
Càrrega
persona pers./nit pers./dia

Acredit. Màxim
per
(fins a 6
pers.*
pers.)

Illes Balears

60 €

1
Espanya
ciutat
peninsular
+1
Europa i
1
Illes
ciutat
Canàries
+1
1
Fora
ciutat
d'Europa
+1

150 €

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 €

Màxim
(de 7 a 12
pers.)
2.000 €

60 €

18 €

700 €

350 €

2.000 €

3.500 €

5.0

60 €

18 €

1.000 €

350 €

3.000 €

5.000 €

7.0

60 €

18 €

1.200 €

350 €

4.000 €

6.500 €

9.0

250 €
350 €
500 €
800 €
1.000 €

*Despeses de producció en gira: a partir dels criteris establerts al
punt 14.2.2 de la convocatòria (BOIB).
Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en
aquesta convocatòria.

Requisits

Cal justificar totes les despeses amb factures. En el cas de les
despeses de mobilitat, només es pagarà l'import justificat fins a
arribar als màxims anteriors.
REQUISITS DELS BENEFICARIS:
Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han
de complir els requisits següents:
a. Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social. 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 d'aquesta obligació, excepte en
el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest
cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el
certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les
ajudes.
b. 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

Mà
(+1
per
3.0

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Balears (ATIB), excepte en el cas de denegació expressa del
consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat
sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent,
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 d'aquesta
convocatòria.
El beneficiari ha de complir els principis de l'article 3 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona.
Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. En cas
de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir
expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es
tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas
de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels
expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data
de registre de desistiment en cas que aquest sigui
posterior a la segona sol·licitud.
Queden excloses com a beneficiàries les societats
públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol
empresa o organització en la qual la participació d'aquests
ens sigui majoritària.
No poden beneficiar-se de cap subvenció les persones, les
entitats o les agrupacions que incorrin en qualsevol de les
prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de
la Llei de subvencions i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d'igualtat d'homes i dones, ni tampoc les que
hagin estat sancionades mitjançant una resolució ferma
amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció,
d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els
drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra d'aplicable.

DESPESES SUBVENCIONABLES
S'estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents
entre si, de suport a activitats de projecció exterior de
professionals de les arts escèniques de les Illes Balears,
organitzades fora de l'illa de residència:
a) Suport a activitats de projecció exterior de les arts
escèniques balears per part de persones físiques,
col·lectius, associacions o altres persones jurídiques sense
ànim de lucre vinculats a les arts escèniques de les Illes
Balears, que es concretin en les activitats següents:
 Desplaçament i estada de la companyia (personal
artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l'illa de
residència.
 Desplaçament i estada de la companyia (personal
artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora
de l'illa de residència, amb o sense actuació en
directe.
 Desplaçament i estada de distribuïdors, productors
i agents culturals per assistir a fires professionals o
festivals amb activitats professionals fora de l'illa de
residència.
 Desplaçament i estada de professionals de l'àmbit
de les arts escèniques per participar en estades de
formació i residències creatives.
S'inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat,
allotjament i manutenció:
 El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com
un màxim de dos tècnics. Només s'accepten bitllets en
classe turista.
 Les despeses d'allotjament, sempre que es puguin
justificar amb factures.
 Les despeses de lloguer de vehicles.
 Les despeses de peatges.
 El quilometratge en els desplaçaments per carretera que
no es facin en transport públic, amb un preu màxim de
0,240141 euros per quilòmetre.
 Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a
fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de
dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros
per acreditació.
 Les despeses de manutenció, amb un import màxim de 18
€ per persona i dia.

b) Suport a activitats de projecció exterior de les arts
escèniques balears i assistència a fires, festivals i jornades
de formació per part d'estructures professionals de les
arts escèniques vinculades a les arts escèniques de les Illes
Balears, que es concretin en les activitats següents:
 Desplaçament i estada de la companyia (personal
artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l'illa de
residència.
 Desplaçament i estada de la companyia (personal
artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora
de l'illa de residència, amb o sense actuació en
directe.
 Desplaçament i estada de distribuïdors, productors
i agents culturals per assistir a fires professionals o
festivals amb activitats professionals fora de l'illa de
residència.
 Desplaçament i estada de professionals de l'àmbit
de les arts escèniques per participar en estades de
formació i residències creatives.
 Organització de presentacions de projectes i
actuacions en directe.
 Gires en circuits nacionals i internacionals.
 Producció de material gràfic o audiovisual associat
a la promoció exterior.
 Traducció de textos i la producció d'arxius per a la
subtitulació.
 Lloguer de material tècnic per a la subtitulació.
 Despeses derivades dels assajos per a una actuació
en una altra llengua diferent de l'original.
 Producció de material gràfic en una llengua diferent
de l'original.
 Material promocional en qualsevol format.
S'inclouen les despeses derivades de l'organització d'activitats:
 El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com
un màxim de dos tècnics. Només s'accepten bitllets en
classe turista.
 Les despeses d'allotjament, sempre que es puguin
justificar amb factures.
 Les despeses de lloguer de vehicles.
 Les despeses de peatges.









El quilometratge en els desplaçaments per carretera que
no es facin en transport públic, amb un preu màxim de
0,240141 euros per quilòmetre.
Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a
fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de
dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros
per acreditació.
Les despeses de manutenció, amb un import màxim de 18
€ per persona i dia.
Els honoraris de persones i contractació de serveis
professionals.
La producció (redacció, disseny, traducció i edició) de
material gràfic i audiovisual de promoció.

També seran subvencionables per a les dues línies descrites en
l'apartat 1.2 les despeses previstes com a subvencionables en
l'apartat 1.2 i l'apartat 1.4 que ja s'hagin fet i estiguin vinculades a
activitats cancel·lades o ajornades a causa de les mesures de
prevenció decretades per les administracions públiques per
lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

Documentació

En aquest supòsit, es farà constar aquest fet a la sol·licitud, amb
indicació de la data prevista inicialment. Així mateix, s'haurà
d'informar del
motiu de la cancel·lació o ajornament, a excepció de la
cancel·lació o ajornament en dates compreses dins el termini de
l'estat d'alarma, o presentar la documentació sobre la cancel·lació
per part de l'organitzador o del titular de la seu on s'havia de
realitzar l'activitat.
Model declaració responsable (annex 3):
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4156817
1. El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per
mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament
emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la
documentació següent:
a. Acreditació de la identitat:
 Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia
del DNI, passaport o NIE.
 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 corresponent.
Si l'IEB ja disposa d'aquest document, serà suficient
que l'interessat informi de l'expedient de la
subvenció anterior on es pot trobar, i l'IEB
l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció
d'aquesta convocatòria.
c. En el cas de les persones jurídiques, 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.
Si l'IEB ja disposa d'aquest document, serà suficient
que l'interessat informi de l'expedient de la
subvenció anterior on es pot trobar, i l'IEB
l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció
d'aquesta convocatòria.
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. Si no es presenta aquest certificat de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA
de les factures que es presentin com a part del
compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir,
no es considera cost elegible).
f. Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la
qual cal incloure:
 Els objectius del projecte.
 La relació d'activitats i les dates en què es
duen a terme.
 Les rutes dels viatges amb indicació de les
persones que viatgen.
 Les trajectòries professionals de les
persones, col·lectius, empreses o entitats
implicats.
 El pla de patrocinis i finançament.
 Si escau, 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'espai 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 la sol·licitud
correspongui a l'assistència a una fira o la secció
professional d'un festival, s'ha de presentar el
comprovant de l'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 expressats anteriorment,
no s'acceptarà la sol·licitud.
i. Si escau, contracte 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 de
l'Administració Tributària (AEAT) d'estar al corrent
de les obligacions tributàries.

Més informació
web oficial

2. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica que
s'autoritza l'IEB a obtenir de manera directa l'acreditació
del compliment de les obligacions tributàries amb
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i amb la
Seguretat Social.
http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/arts-esceniques/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4156794
Bases convocatòria:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4156801

Sol·licitud

Model de sol·licitud:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4156814
Termini obert fins al 15 de juny de 2020.
Les sol·licituds d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar
a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en
aquest enllaç.

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).
Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en
paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu.
NOTA:
- Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic
han de tenir certificat digital o DNI-e, usuari Cl@ve i
Autofirma.
- Tots els documents que es presentin de manera
telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de
l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es),
han d'estar signats digitalment.
Suport

Servei o Secció responsable
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971178996
info@iebalearics.org

