Teixit empresarial. Ajudes directes.
6.16 Ajudes, amb caràcter d’urgència, pel procediment de registre d’entrada,
per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de
la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID19.
Sinopsi ajuda

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport, amb caràcter
d'urgència, als professionals autònoms dels sectors de les arts
escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i
la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la
gestió cultural de les Illes Balears en el marc de la situació
d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de
COVID-19.
Abasta el període subvencionable del 14 de març al 30 de juny de
2020.
Les ajudes tenen com a finalitat compensar els perjudicis, a causa
de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la
facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020
en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de
qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 (1-1-2019 a 313-2019, 1-4-2019 a 30-6-2019, 1-7-2019 a 30-9-2019, i 1-10-2019 a
31-12-2019) o del primer trimestre de 2020 (1-1-2020 a 31-3-2020)
com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública
provocada per la pandèmia de COVID-19 en els sectors
esmentats.
NOTA:
Per concedir les ajudes que estableix aquesta convocatòria s'aplica un criteri de
selecció per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds.

Òrgan gestor
Beneficiari
Quantia

Delegació de la Presidència per a la Cultura - Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat
Professionals autònoms vinculats al sector cultural.
L'import màxim que es destina a aquestes ajudes és de 460.000
Les quantitats de les ajudes s'han d'atorgar d'acord amb els
imports màxims següents:
- Les quotes de cotització en el règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors per compte propi,

-

-

-

-

-

-

exclusivament per l'import calculat sobre la base mínima
de cotització, fins a un màxim de 2.500 euros.
Les quotes de cotització en el règim general de la Seguretat
Social a càrrec del professional autònom, fins a un màxim
de 10.000 euros.
La part de les retribucions dels treballadors inclosos en un
ERTO autoritzat per l'autoritat laboral no coberta pel
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), fins a un màxim del
25 % de la base de cotització de la prestació per
desocupació, fins a un màxim de 10.000 euros.
El lloguer de locals i espais habituals de feina del
beneficiari (oficines, estudis o tallers, espais d'exhibició,
magatzems, locals d'assaig, etc.), fins a un màxim de 5.000
euros.
Les despeses de gestoria, assessoria laboral i gestió de
recursos humans, fins a un màxim de 3.000 euros.
Les despeses d'assegurances directament relacionades
amb l'activitat professional habitual del beneficiari, fins a
un màxim de 1.000 euros.
Les despeses derivades de serveis de comunicació
(telefonia i Internet) directament relacionades amb
l'activitat professional habitual del beneficiari, fins a un
màxim de 1.000 euros.
Les despeses financeres de línies de crèdit destinades a
l'activitat ordinària de l'empresa i crèdits hipotecaris:
interessos, comissions, despeses d'obertura i despeses
d'estudi, fins a un màxim de 3.000 euros.

L'import màxim d'aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada
sol·licitant, per totes les ajudes i conceptes, és de 20.500 euros
(vint mil cinc-cents euros).
Requisits

Beneficiaris:
1. Són beneficiaris d'aquestes ajudes els professionals
autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts
visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració,
la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la
gestió cultural de les Illes Balears que acreditin la
suspensió o pèrdua d'activitat.
2. Els beneficiaris han de tenir el domicili social o
l'establiment permanent a les Illes Balears.

3. Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens
tributari i/o en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en
epígrafs vinculats al sector cultural.
4. Els professionals autònoms que sol·licitin aquestes ajudes
han de complir els requisits següents:
a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social i amb les obligacions tributàries amb l'Estat i
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears abans de la proposta de resolució.
b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els
requisits que s'estableixen en els apartats 8, 9 i 10
d'aquesta convocatòria.
c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
5. S'exclouen com a beneficiàries les persones jurídiques i les
persones físiques no donades d'alta en el Règim Especial
de Treballadors Autònoms en epígrafs vinculats al sector
cultural professional. Així mateix, s'exclouen les societats
públiques i les entitats de dret públic i qualsevol altra
empresa o organització en la qual la participació
d'aquestes sigui majoritària.
6. No poden ser beneficiaris d'ajudes els professionals
autònoms que incorrin en qualsevol de les prohibicions
establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears; que hagin estat
sancionats o condemnats per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o
condemnats per sentència judicial ferma, d'acord amb
l'article 11 de la Llei 11/2016, o que hagin estat sancionats
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'LGTBIfòbia, o qualsevol altra d'aplicable.
NOTA:
-

Per acreditar la suspensió o pèrdua d'activitat, el sol·licitant ha de
formular una declaració responsable (annex 3), i presentar la
documentació justificativa de l’apartat 10 de la convocatòria.

-

En tot cas, s'entendrà acreditada la pèrdua d'activitat si l'empresa ha
sol·licitat un ERTO, degudament autoritzat per l'autoritat laboral,
d'acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19.

Despeses subvencionables:
a) Les quotes de cotització en el règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors autònoms,
exclusivament per l'import calculat sobre la base
mínima de cotització.
b) Les quotes de cotització al règim general de la
Seguretat Social a càrrec del professional autònom
amb personal contractat.
c) En cas que el professional autònom tengui
personal contractat, la part de les retribucions dels
treballadors inclosos en un ERTO autoritzat per
l'autoritat laboral, d'acord amb els supòsits dels
articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, no
coberta pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE),
fins a un màxim del 25 % de la base de cotització de
la prestació per desocupació.
d) El lloguer de locals i espais habituals de feina del
beneficiari (oficines, estudis o tallers, espais
d'exhibició, magatzems, locals d'assaig, etc.),
sempre que aquests locals i espais siguin de
titularitat privada.
e) Les despeses de gestoria, assessoria laboral i gestió
de recursos humans.
f) Les
despeses
d'assegurances
directament
relacionades amb l'activitat professional habitual
del beneficiari.
g) Les despeses derivades de serveis de comunicació
(telefonia i Internet) directament relacionades amb
l'activitat professional habitual del beneficiari.
h) Les següents despeses financeres de línies de
crèdit destinades a l'activitat ordinària de l'empresa
i crèdits hipotecaris: interessos, comissions,
despeses d'obertura i despeses d'estudi.
Documentació

Declaració responsable (annex 3):
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4270093
Declaració de veracitat de dades bancàries:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4270089
1. El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per
mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i
ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI,
passaport o NIE.
b) Un document acreditatiu de l'alta en el règim
especial de treballadors autònoms i de la vigència
d'aquesta alta en el moment de presentar la
sol·licitud.
c) Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en
l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs
vinculats al sector cultural.
d) Una declaració responsable per mitjà del model
normalitzat (annex 3), en què la persona sol·licitant
manifesti els punts següents:
 Que compleix les obligacions que estableix
l'article 11 de l'Ordre de la consellera
d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009,
com també les que estableix aquesta
convocatòria.
 Que aporta la documentació adjunta a la
sol·licitud, vertadera i correcta.
 Que no incorre en cap causa de prohibició o
d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de
conformitat amb la normativa aplicable.
 Que està al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social davant
l'Administració de l'Estat, i de les obligacions
tributàries davant la hisenda autonòmica.
 Que compleix la legalitat vigent i aplica, si
escau, criteris d'igualtat d'oportunitats pel
que fa a la contractació de treballadors.
 Que no ha estat mai objecte de sancions
administratives fermes ni sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat
pràctiques
laborals
considerades
discriminatòries per raó de sexe o de
gènere.
 Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i
subvencions a qualsevol institució, pública o
privada, nacional o estrangera, relacionades
amb la sol·licitud, o que se li han concedit les
ajudes i subvencions esmentades.
 Que no ha obtingut el reemborsament dels
pagaments efectuats o que no ha
compensat la despesa efectuada, objecte de

la sol·licitud de l'ajuda, mitjançant bons, vals
substitutoris o qualsevol acord de
compensació dels serveis que no s'hagin
pogut efectuar.
 Que ha suspès o perdut l'activitat com a
conseqüència directa de la declaració de
l'estat d'alarma i les mesures preses en
relació amb la COVID-19.
e) Una còpia de la resolució de l'autoritat laboral que
autoritza l'ERTO, si escau, d'acord amb els supòsits
dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020.
Excepcionalment es pot aportar la sol·licitud de
l'ERTO, tot i que en la fase de justificació s'haurà
d'aportar la resolució.
f) Una memòria descriptiva i detallada dels efectes de
la pandèmia de COVID-19, en la qual cal incloure la
descripció de l'activitat professional i l'estructura
del sol·licitant, amb la trajectòria professional,
l'àmbit geogràfic d'actuació, el nombre de
treballadors contractats, si escau, i tota la
informació que el sol·licitant consideri rellevant.
g) Documentació justificativa, si escau, de la
suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una
reducció de la facturació en el període d'1d'abril de
2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en
relació amb la mitjana de facturació de qualsevol
dels quatre trimestres naturals de 2019 (1-1-2019 a
31-3-2019, 1-4-2019 a 30-6-2019, 1-7-2019 a 30-92019, i 1-10-2019 a 31-12-2019) o del primer
trimestre de 2020 (1-1-2020 a 31-3-2020) . Es poden
presentar qualsevol d'aquests documents:
 Còpia de les declaracions d'IVA dels
trimestres d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de
2020 i de qualsevol dels 4 trimestres de 2019
o del primer trimestre de 2020.
 Còpia del llibre de registre de factures
emeses, que comprengui els períodes
esmentats en el paràgraf anterior.
 Còpia del llibre diari d'ingressos i despeses,
que comprengui els períodes esmentats en
el paràgraf anterior.

Còpia del llibre registre de vendes i
ingressos, que comprengui els períodes
esmentats en el paràgraf anterior.
 Qualsevol altre medi de prova admesa en
dret, que comprengui els períodes
esmentats en el paràgraf anterior.
h) El pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que
el pressupost reculli tots els conceptes per als quals
es demana l'ajuda, en què s'han de desglossar les
despeses compensables.
i) L'acreditació que el professional autònom
beneficiari de l'ajuda és titular del compte bancari
facilitat.
j) Els contractes d'arrendament, si escau.
k) Per als ajuts de més de 3.000 €, els certificats
d'estar al corrent de pagament de les obligacions
tributàries amb:
 l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
 la Tresoreria General de la Seguretat Social
 l'Agència Estatal d'Administració Tributària


NOTA:

Més
informació
web oficial

Sol·licitud

-

Els certificats esmentats només s'han de presentar en el cas que no
s'hagi autoritzat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a fer la
consulta telemàtica (vegeu l'autorització en l'apartat 5 de l'annex 2, que
correspon al model de sol·licitud).

-

Això no obstant, en el cas dels ajuts de quantia igual o inferior a 3.000
€, el sol·licitant pot substituir la presentació d'aquests certificats per la
presentació d'una declaració responsable.

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4269997
Convocatòria:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/115/1061690
Extracte
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/114/1061452
Model de sol·licitud:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4270091



El termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a la
Delegació de la Presidència per a la Cultura, és de vint dies hàbils

comptadors des del quart dia hàbil a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (publicació: 27/06/20).
Les sol·licituds es poden presentar per les vies següents:
a) Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública. El REC està disponible a la pàgina web
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
b) Registre general de la Delegació de la Presidència per a la
Cultura, o en els registres i les oficines que preveu l'article
16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Suport

Delegació de la Presidència per a la Cultura
Tel.: 971176545 - Fax: 971176897
Email: covidpa@dgcultur.caib.es

