CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS DE MINIMIS PER A
LA CREACIÓ EN ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS,
2019-2020

Informació bàsica i preguntes freqüents
El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, amb
l’objectiu d’impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i la
producció artística, treu, per segon any consecutiu, una convocatòria de beques i
subvencions per a la realització de projectes d’arts visuals i projectes audiovisuals.
Aquest convocatòria, dotada amb un total de 60.000€, es distribueix en 5 línies
d’ajudes:
Línia 1: Beques per a projectes d’investigació artística. Dotada amb 10.000€, es
concediran 4 ajudes d’un import màxim de 2.500€ cada una.
Línia 2: Beques per a projectes de formació en arts visuals. Dotada amb 10.000€,
es concediran 5 ajudes d’un import màxim de 2.000€ cada una.
Línia 3: Beques per a producció d’obra. Dotada amb 10.000€, es concediran 2
ajudes d’un import màxim de 5.000€ cada una.
Línia 4: Subvencions per a producció d’exposicions. Dotada amb 10.000€, es
concediran 2 ajudes d’un import màxim de 5.000€ cada una.
Línia 5: Subvencions per a preproducció i postproducció de projectes
audiovisuals. Dotada amb 20.000€, que es distribuiran entre totes les sol·licituds
que reuneixin els requisits, i amb un import màxim per ajuda de 10.000€.
A continuació s’oferirà la informació bàsica sobre aquestes ajudes. Tanmateix, la
lectura d’aquest full informatiu no eximeix de llegir detingudament les bases
oficials de la convocatòria, disponibles al web del Consell Insular de Menorca
(d’ara endavant, CIM) i publicades al BOIB.
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Qui s’hi pot presentar?
Línia 1: Persones físiques residents o entitats amb seu social a Menorca, amb un
mínim d’un any d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, i persones
físiques o entitats no residents que presentin un projecte d’especial interès per a
l’illa de Menorca.
Línia 2: Persones físiques residents o entitats amb seu social a Menorca, amb un
mínim d’un any d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, i persones
físiques o jurídiques no residents que presentin un projecte formatiu per ser
realitzat a Menorca i que es consideri d’interès per a l’illa.
Línies 3 i 4: Persones físiques residents o entitats amb seu social a Menorca, amb
un mínim d’un any d’antelació a la data de publicació de la convocatòria.
Línia 5: Persones físiques residents o entitats amb seu social a Menorca, amb un
mínim d’un any d’antelació a la data de publicació de la convocatòria. Persones
físiques o entitats no residents que presentin un projecte d’especial interès per a
l’illa de Menorca. En el moment de formalitzar la sol·licitud han d’estar
incorporades al Directori de professionals i empreses de l’àmbit audiovisual de la
Film Comission del territori on tenguin el domicili fiscal.

Quan es poden presentar les sol·licituds?
Les sol·licituds es poden presentar des del dia de la publicació de la convocatòria
al BOIB i fins el 31 de desembre de 2019.

Com i on s’han de presentar les sol·licituds?
S’han de formalitzar mitjançant el model que s’adjunta a les bases de la
convocatòria.
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Només les persones físiques poden escollir entre tramitar la sol·licitud a través de
l’administració electrònica (web del CIM) o presentar-ho presencialment a les
oficines del CIM.
Les persones jurídiques (associacions, entitats, empreses) estan obligades a
tramitar la sol·licitud a través de l’administració electrònica.

En cas de dubtes, a on m’he de dirigir?
Les bases de la convocatòria són prou exhaustives, però si hi ha algun aspecte
que generi dubtes, es pot demanar un aclariment per correu electrònic a
jqs.cultura@cime.es, per telèfon al 971 36 07 93.

Quan es donarà a conèixer la concessió de les ajudes?
La comissió avaluadora es reunirà, previsiblement, dins el mes de febrer de 2020,
i donarà a conèixer la concessió de les ajudes dintre de la primera quinzena de
març de 2020.
Açò no obstant, per dificultats internes del CIM o a causa de condicionants
externs, com una eventual impugnació de la convocatòria, es pot retardar aquest
calendari.
Quan la concessió surti publicada al BOIB, el Departament de Cultura i Educació
n’informarà per correu electrònic totes les persones i entitats que vagin presentar
sol·licitud d’ajuda a aquesta convocatòria.

Quant de temps tindran els/les artistes per realitzar el seu
projecte, un cop concedida l’ajuda?
La convocatòria estableix un any des de la data de publicació de la concessió al
BOIB, amb la possibilitat de demanar una pròrroga de sis mesos més. A la pràctica,
per tant, ve a ser un any i mig com a màxim.
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Açò significa que la memòria del projecte (no hi ha un model preestablert: l’artista
ha d’explicar el què ha fet, incorporar documentació gràfica, i indicar la
presentació pública del projecte), junt amb tota la documentació que indiquen
les bases per a la justificació de l’ajuda, s’han de lliurar formalment al CIM dins
aquest termini d’un any, o d’un any i mig si es demana la pròrroga, que sempre
s’haurà de sol·licitar abans de la finalització del termini inicial d’un any.

Pot cobrar l’ajuda una persona o entitat distinta de la que va
presentar la sol·licitud?
No. A les distintes línies de la convocatòria s’hi poden presentar persones físiques,
agrupacions de persones i entitats amb personalitat jurídica. Les ajudes les
cobrarà la persona o entitat que en el seu moment vagi formular la petició.
Per tant, si un/a artista forma part d’una cooperativa, una comunitat de béns, un
col·lectiu o una empresa, i vol que sigui aquesta entitat qui cobri l’ajuda, la
sol·licitud l’ha de formular aquesta mateixa entitat. Si la sol·licitud la formula
l’artista en nom propi i de manera individual, només la podrà cobrar ell/ella.

Es pot cobrar una bestreta o ajuda avançada a la realització del
projecte?
Sí, sempre i quan es demani en el mateix moment de presentar la sol·licitud. Si no
es demana en aquest moment, no es podrà demanar més endavant.
La bestreta que es pot sol·licitar té un límit del 75% de l’ajut concedit, amb un
import màxim de 3.000€.

Quan es cobrarà la bestreta?
L’ordre de pagament de la bestreta es dona dintre d’un termini màxim de 60 dies
després de la publicació de la concessió d’ajudes al BOIB. Un cop donada aquesta
ordre, el termini efectiu per cobrar dependrà del calendari de pagaments del CIM.
En el moment actual, està a l’entorn dels 80 dies.
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Per donar una orientació pràctica, si la concessió de les ajudes es publica al BOIB
dia 15 de març i el calendari de pagaments del CIM es manté en aquests termes,
les bestretes s’abonarien al compte dels beneficiaris entre l’1 i el 31 de juliol.
El Departament de Cultura i Educació s’esforçarà per reduir aquest termini el
màxim que sigui possible.

Quan es cobrarà la totalitat de l’ajuda?
Quan l’artista beneficiari hagi justificat la realització del projecte, el termini de
pagament serà similar a l’anterior.
L’ordre de pagament del que s’hagi abonar (la totalitat de l’ajuda si no s’havia
sol·licitat bestreta, o la resta pendent si se n’havia sol·licitat), es donarà dintre d’un
termini màxim de 60 dies a comptar des de la data en què l’artista presenti la
justificació, i llavors el termini efectiu per cobrar dependrà del calendari de
pagaments del CIM.

Un cop concedida una ajuda, es pot modificar el projecte?
S’entén que els projectes artístics es poden acabar realitzant d’una manera
sensiblement distinta a com es van plantejar en el projecte inicial. En principi, els
projectes es poden adaptar, però caldrà informar el CIM i demanar l’acceptació
dels canvis proposats.
En qualsevol cas, el Departament de Cultura del CIM es compromet a vetllar per
mantenir en tot moment la llibertat d’expressió dels/les artistes.

Com s’han de presentar públicament els projectes
subvencionats?
Les bases preveuen que, per a totes les línies, les persones o entitats beneficiàries
hauran d’acordar amb el CIM la data de presentació pública de l’activitat
realitzada perquè hi puguin ser presents representants de la Comissió Assessora
d’Arts Visuals del CIM.
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La presentació pública del projecte pot tenir formats diversos (roda de premsa,
exposició, jornada de presentació, acte performàtic, jornada formativa, etc.),
segons el que acordin mútuament els/les artistes i el CIM, i les despeses de gestió
o muntatge anirien a càrrec del/la artista beneficiari.
El CIM es reserva la possibilitat d’organitzar, en un futur, una exposició o una
jornada de presentació de tots els projectes subvencionats, en els termes i
condicions que es pactin amb els/les artistes.

Com s’han de justificar les despeses de realització del projecte?
Totes les despeses i costos de producció s’han de justificar documentalment, amb
factures o tiquets, o una altra documentació justificativa de la despesa. És molt
important complir amb els requisits de l’apartat “Justificació de les despeses” de
les bases de la convocatòria, ja que tot açò ve regulat per la legislació de
subvencions.
Les beques i els honoraris artístics estan exempts d’IVA si la persona beneficiària
està donada d’alta a l’epígraf 861-2A-IAE d’activitat artística.
En cas de dubte, us podeu dirigir al/la tècnic/a responsable de la convocatòria.
Així mateix, l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears posa els seus serveis
jurídics a disposició de tots/totes els/les artistes, per tal de resoldre dubtes sobre
facturació i justificació dels projectes. En el cas de voler sol·licitar aquest servei,
contactau amb aavibmenorca@gmail.com.
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