
Literatura, Pensament, Còmic i Il·lustració
Convocatòria octubre 2019 - abril 2020

Convocatòria d’urgència per donar suport a activitats de projecció de la 
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears fins al 20 
d’abril de 2020 i donar suport a les activitats desenvolupades durant l’any 2019 
(des del 4 d'octubre) TERMINI TANCAT - PENDENT DE RESOLUCIÓ

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 100.000 €.

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte, d’una banda, donar suport al programa Talent 
IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i 
entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre l’1 
de desembre de 2019 i el 20 d’abril de 2020, i de l’altra, contribuir a la projecció 
exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de 
caràcter professional durant el període comprès entre el 4 d’octubre 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 (incloent-hi la 
mobilitat), i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia
COVID-19.

3. Línies de subvenció

a) SUPORT A LA MOBILITAT PROGRAMA TALENT IB

Suport a la mobilitat d'autors, editors, investigadors i agents culturals vinculats a 
l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, 
festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència entre 
les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana.

Beneficiaris

— Les empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

— Els creadors i investigadors de les Illes Balears.

Despeses subvencionables

Desplaçament, allotjament, acreditació i manutenció.



b) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat d'autors, responsables d'editorials i distribuïdores, investigadors
i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la 
il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals fora de 
les Illes Balears i de territoris de parla catalana.

Beneficiaris

— Les empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

— Els creadors i investigadors de les Illes Balears.

Despeses subvencionables

Desplaçament, allotjament, acreditació i manutenció.

 

Imports màxims per al Programa Talent IB i la resta de mobilitats

Llevat de la manutenció, cal justificar els conceptes subvencionables amb factures. 
Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims indicats.

c) SUPORT A L'EDICIÓ

Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, 
independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es 
concretin en:

— Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb 
distribució fora del territori de les Illes Balears.

— Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears acompanyada 
d’un projecte de projecció exterior del llibre (presentació fora de les Illes Balears, 



assistència a fires professionals, distribució nacional o internacional, etc.).

— Edició de traduccions al català d'obres universals que siguin publicades per 
editorials de les Illes Balears i estiguin acompanyades d'un projecte de promoció 
exterior del llibre.

— Digitalització d'obres d'autors de les Illes Balears que formen part del patrimoni 
literari de la nostra comunitat.

Beneficiaris

— Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal 
fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears, sempre que 
tinguin com a objecte social la producció i l’edició de llibres, independentment del 
seu suport.

— Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en 
epígrafs relacionats amb l’edició editorial.

Despeses subvencionables

— Producció

— Disseny i maquetació

— Traducció

— Avançament dels drets d’autor

d) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la 
il·lustració de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears fora de 
la seva illa de residència, així com conferències, taula rodones, seminaris, etc.

— L’assistència a fires, festivals i jornades professionals.

— La producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

— Qualsevol altre tipus d’activitat de promoció que suposi un desplaçament fora de 
la seva illa de residència.

Beneficiaris

— Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal 



fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears.

— Els creadors de les Illes Balears o els agents culturals que treballin amb autors de 
les illes independentment de la seva residència fiscal.

Despeses subvencionables

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten els bitllets en classe 
turista.

— L’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures, amb un màxim de 100
€ per persona i nit.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— L’edició i traducció de material gràfic.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport 
públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

En el cas de l'assistència d'empreses de les Illes Balears a fires o esdeveniments 
dedicats a la venda directa al públic només serà subvencionable:

— El 25 % del cost del lloguer de l'espai.

— El 50 % del desplaçament de les persones vinculades a l'empresa sol·licitant.

 

IMPORTANT: També seran subvencionables per a les quatre línies les despeses 
previstes com a subvencionables que ja s’hagin fet i estiguin vinculades a activitats 
cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les 
administracions públiques per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

 

4. Termini de presentació de sol·licituds

Des del 17 d'abril fins al 15 de juny de 2020. TERMINI TANCAT

5. Nombre de sol·licituds i imports màxims

— Cada beneficiari podrà presentar un màxim de sis sol·licituds. Aquesta limitació no
regirà per a les sol·licituds de mobilitat ni per a les traduccions d'obres d'autors de 
les Illes Balears. Pel que fa al programa Talent IB, cada beneficiari podrà presentar 
un màxim de vuit sol·licituds.

— L’import màxim per a projectes d'edició (línia c)) i de projecció exterior (línia d)) és 
de 6.000 €.



— L’import màxim que es pot atorgar a cada sol·licitant en aquesta convocatòria per 
totes les sol·licituds és de 15.000 €

6. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB 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). Més informació aquí.

7. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la 
documentació administrativa i tècnica requerida (consultau la convocatòria).

— Declaració responsable (Annex 3), emplenada i signada.

8. Justificació de la subvenció

— Cal presentar l’Annex 5 emplenat i signat amb la relació de factures i còpies de les 
factures que justifiquen la subvenció. Les factures han d’anar acompanyades de 
justificants de pagament i han de tenir data anterior a 20 d'abril de 2020.

— La justificació ha d’incloure una memòria d'actuació justificativa i exemplars del 
material promocional elaborat per a l’activitat. En el cas dels projectes d'edició, cal 
entregar cinc còpies del llibre.

— Els materials promocionals i els llibres han d’incloure el logotip de l'IEB i de la 
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per acreditar el suport a través de 
subvenció (http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/). En el cas de l'edició de llibres, 
el logotip ha d'anar acompanyat de la frase "Aquest llibre ha estat publicat amb 
l'ajuda de".

— En cap cas s'acceptaran nòmines per justificar les despeses.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ 
PUBLICADA AL BOIB N. 057 DE     16 D'ABRIL DE 2020  

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11154/633645/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-estudis
http://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
http://www.iebalearics.org/
http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/
http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/
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