Teixit empresarial. Ajudes directes.
6.19 Subvencions per donar suport a les despeses realitzades en relació amb
activitats ajornades o suspeses emmarcades dins l’organització i la producció
de fires i festivals en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic
i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals, els estudis locals i les arts
audiovisuals, digitals i interactives, així com de trobades i jornades
professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es
duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2020.
Sinopsi ajuda

Aquesta convocatòria, compresa dins el fons extraordinari de
sostenibilitat de les indústries culturals, té per objecte cobrir les
despeses efectuades en relació amb activitats ajornades o
suspeses a causa de la pandèmia de COVID-19, emmarcades dins
l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la
música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les
arts escèniques, les arts visuals, els estudis locals i les arts
audiovisuals, digitals i interactives, així com de trobades i jornades
professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció
exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per
a l'any 2020.
Per a la concessió de les ajudes que estableix aquesta
convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós
ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú,
en el Registre General de l'IEB o en els registres i les oficines
prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

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

Cultura i Igualtat
Són beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades
d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels
sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura i el
pensament, el còmic i la il·lustració, els estudis locals, la música i
les arts audiovisuals, digitals i interactives de les Illes Balears.
El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 310.000 €
L'import màxim d'aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada
sol·licitant, per totes les ajudes i conceptes vinculats a activitats
cancel·lades o ajornades, és de 40.000 € (quaranta mil euros), per

Requisits

beneficiari i projecte. Un mateix projecte només es pot
subvencionar per l'import màxim de 40.000 €.
Requisits del beneficiari:
-

-

-

-

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens
tributari i/o l'impost d'activitats empresarials (IAE) en
epígrafs vinculats al sector cultural.
Els beneficiaris d'aquesta convocatòria han de tenir com a
objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter
professional en el sector cultural.
Els sol·licitants d'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 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.
c) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els
requisits establerts en els apartats 8, 9 i 10
d'aquesta convocatòria.
d) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
No poden ser beneficiaris de les ajudes les persones
físiques o jurídiques 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
sancionades o condemnades per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o
condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb
l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de
dones i d'homes; 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.
Activitat subvencionada:
Són despeses subvencionables les realitzades en relació amb
activitats ajornades o suspeses a causa de la pandèmia, durant el
període subvencionable, sempre que es justifiquin mitjançant
factures degudament pagades en el termini especificat en el punt
9 de la convocatòria:
a) Programació de l'esdeveniment: viatges (bitllets i
allotjament dels artistes amb actuació, amb un màxim de
150 € per persona i nit); transport; muntatge i
desmuntatge; drets d'exhibició i reproducció; contractació
de serveis.
- Bitllets d'avió, vaixell, tren i/o autobús i lloguer de
vehicles per al desplaçament.
S'hi inclouen els desplaçaments prevists i no
realitzats d'artistes, representants d'artistes,
tècnics,
comissaris,
autors,
responsables
d'editorials i distribuïdores, investigadors i altres
agents culturals (productors, distribuïdors, road
managers, etc.). El desplaçament inclou el viatge
previst d'anada al lloc de realització de l'activitat
professional i el viatge de tornada d'aquest. Les
dates dels viatges d'anada i tornada dels bitllets
d'avió, vaixell i altres mitjans de transport han de
coincidir amb les dates en què es tenia previst dur
a terme l'activitat professional objecte del
desplaçament.
En el cas d'un projecte d'exposició es poden
subvencionar addicionalment els desplaçaments
prevists i no realitzats, com a màxim, d'un

professional
de
perfil
tècnic
(comissari,
representant, agent cultural), les tasques del qual
s'han de definir en el contracte laboral o de serveis
establert entre les parts.
En el cas d'un projecte d'actuacions en directe, tant
de l'àmbit de les arts escèniques com de la música,
es
pot
subvencionar
addicionalment
el
desplaçament, com a màxim, de dos professionals
de perfil tècnic (tècnics d'il·luminació, tècnics de so,
regidors, road managers), les tasques dels quals
s'han de definir en el contracte laboral o de serveis
establert entre les parts.
Només s'accepten bitllets de classe turista.
- Allotjaments.
Les despeses d'allotjaments prevists i no realitzats
han de complir els màxims estipulats. L'allotjament
es comptabilitza en funció del dia o dies en què el
professional o professionals tenien previst dur a
terme
l'activitat
professional
objecte
del
desplaçament. El nombre de nits i de persones
allotjades ha de figurar de manera clara en les
factures justificatives.
- Transport de càrrega.
S'hi inclouen les despeses de transportar
escenografies, vestuari, obra pictòrica, escultòrica o
fotogràfica, instruments i material tècnic per al
muntatge. Queden expressament excloses les
despeses d'embalatge d'obra.
b) Producció, comunicació i màrqueting: contractació de
serveis;
comunicació,
promoció
i
màrqueting;
digitalització.
c) Organització de jornades professionals: honoraris dels
ponents; viatges i allotjament dels ponents que hi
participin (amb un màxim de 150 € per persona i nit);
lloguer d'espais i material per realitzar les jornades;
comunicació i difusió de les jornades; contractació de
serveis per a les jornades.
d) Organització i producció de jornades d'estudis locals en
l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les
Illes Balears: caixet de ponents; desplaçaments i estada;
producció de material gràfic destinat a la publicitat de
l'esdeveniment; contractació de serveis professionals
necessaris per a l'organització de l'esdeveniment.

e) Edició i digitalització de les actes, passades o presents, de
les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències
socials a qualsevol municipi de les Illes Balears: producció
i edició del volum.
L'activitat objecte de la subvenció ha de tenir com una de les seves
finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la
cultura de les Illes Balears, a través de la programació d'obra
d'artistes o creadors de les Illes Balears, llevat del cas d'estudis
locals.

Documentació

Per optar a subvenció cal que els esdeveniments tenguin
programats, com a mínim, un 30 % d'artistes i agents culturals de
les Illes Balears. En el cas d'esdeveniments de l'àmbit audiovisual,
han de tenir programada almenys alguna obra de les Illes Balears
o bé garantir la presència de professionals balears del sector
audiovisual dins el marc de les activitats professionals. En el cas
dels estudis locals, no hi ha cap requisit sobre això.
Model de declaració responsable:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4281802
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) La documentació acreditativa de la personalitat física o
jurídica
1) Física
- L'acreditació de la identitat: fotocòpia del
DNI, passaport o NIE.
- Un document acreditatiu de l'alta en el
règim especial de treballadors autònoms i
de la vigència d'aquesta alta en el moment
de fer la sol·licitud.
- Un document acreditatiu d'estar donat
d'alta en l'impost d'activitats empresarials
(IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.
2) Jurídica:
- Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica
i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de
la persona física que la representa.
- El document constitutiu de la persona
jurídica.

- Els estatuts socials inscrits degudament en
el registre.
- Un
document
acreditatiu
de
la
representació legal amb la qual actua la
persona física que signa la sol·licitud, la qual
ha d'estar vigent en el moment de presentar
la sol·licitud.
- Un document acreditatiu d'estar donat
d'alta en l'impost d'activitats empresarials
(IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.
b) Una declaració responsable per mitjà del model
normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els
punts següents:
- Que compleix les obligacions establertes en
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
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

Més
informació
web oficial

Sol·licitud

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.
c) Una memòria descriptiva i detallada de l'activitat, i dels
efectes de la pandèmia de COVID-19 sobre el seu
desenvolupament, en la qual cal incloure la descripció de
l'esdeveniment professional per al qual es demana la
subvenció, amb els canvis de data o cancel·lacions que el
sol·licitant hagi hagut de dur a terme per adaptar-se a les
directrius sanitàries i les despeses que aquest fet hagi
comportat, així com tota la informació que el sol·licitant
consideri rellevant.
d) El pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que el
pressupost reculli tots els conceptes per als quals es
demana ajuda, en què s'han de desglossar les despeses
subvencionables.
e) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de
l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.
f) Els contractes d'arrendament, si escau.
g) Per a subvencions de més de 3.000 €, cal presentar els
certificats d'estar al corrent del 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
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4278110
Convocatòria:
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4280935
Model de sol·licitud (annex 2):
https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=4280946

Termini de presentació: fins 30 de juliol 2020.

Les sol·licituds s'han de formalitzar obligatòriament amb els
models establerts en l'apartat 10, que es publicaran a la seu
electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org
Les sol·licituds es poden presentar per una de les dues vies
següents:
a) A través del 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.
Aquesta via és recomanable per a les persones físiques, i
és obligatòria per a les persones jurídiques amb residència
fiscal a l'Estat espanyol.
b) Al Registre de l'IEB, o en els registres i les oficines prevists
en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Aquesta via només la poden fer servir les
persones físiques.
Les sol·licituds s'han de presentar amb les fotocòpies dels
documents que s'aporten en fulls separats, tots a una cara o tots
a dues cares, sense cap tipus d'unió. Si la rellevància del
document ho exigeix o existeixen dubtes derivats de la qualitat de
la còpia, l'encarregat del Registre pot sol·licitar l'acarament de les
còpies aportades, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del
document o informació original. Per agilitzar el procés, s'aconsella
emplenar els formularis i sol·licituds amb un processador de
texts.
Suport

Servei o Secció responsable
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Carrer de l'Almudaina, 4.
Tel.: 971178996
Correu electrònic: info@ieb.caib.es)

