
Subvencions per a la mobilitat i la 
promoció exterior
Arts Visuals. Convocatòria 2020

Suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears 2020 

TERMINI TANCAT - PENDENT DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Pressupost:  125.000 €

Línies de subvenció

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts 
visuals de les Illes Balears

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes 
Balears

Projectes que se subvencionen

• Assistència a fires, festivals i jornades de formació

• Exposicions i activitats artístiques

• Participació en residències i tallers artístics

• Assistència i participació a jornades, fires i festivals, amb o sense actuació

Requisits mínims

Els espais d’acollida de les activitats han de ser espais de difusió d’art contemporani, 
amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals de l’àmbit de 
les arts visuals.

Els artistes han de comptar amb al menys una exposició individual en la seva 
trajectòria professional o haver participat en al menys tres exposicions col·lectives 
d’arts visuals a les Illes Balears.

Els agents culturals balears han d’haver organitzat o promogut al menys tres 
projectes culturals d’artistes visuals balears.

En cas de projectes i/o exposicions col·lectives d’artistes balears, s’ha de presentar 
una sola sol·licitud de suport per projecte i/o exposició.



a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat dels artistes, comissaris i agents culturals de l'àmbit de les arts 
visuals de les Illes Balears

Beneficiaris

• Empreses, creadors i agents culturals relacionats amb l’àmbit de les arts 
visuals de les Illes Balears, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i 
activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.  

Despeses que cobreix

Desplaçament de persones, càrrega, allotjament, acreditació i manutenció

Imports màxims

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



b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals de les Illes 
Balears

Beneficiaris

• Les empreses de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, i aquelles amb 
residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes 
d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears

• Les persones jurídiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en 
epígrafs relacionats amb les arts visuals.

Despeses subvencionables

• Desplaçament del personal artístic i dos tècnics, allotjament i manutenció, fins 
els màxims indicats a la taula de Mobilitat

Despeses subvencionables en aplicació de la puntuació obtinguda a la 
valoració del projecte:

• Producció d’obra (fins màx. 5.000 €)

• Transport de concentració i dispersió de l’obra

• Pòlissa clau a clau

• Muntatge i desmuntatge

• Quotes d’acreditació i lloguer d’estands

• Honoraris de persones i contractació de serveis professionals

• Edició i producció de material gràfic i de promoció

• Assegurança mèdica (residències)

Import màxim

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc 
mil euros (25.000 €).

Termini de presentació de sol·licituds

• Des del 17 d'abril fins al 15 de juny de 2020

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ 
PUBLICADA AL BOIB 057 - 16 abril 2020

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció
Sol·licitud d’una subvenció



1) Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la 
documentació administrativa i tècnica requerida: còpia del DNI del sol·licitant, 
documentació de l’empresa (estatuts, escriptura de fundació, CIF), dossier del 
projecte, pressupost detallat, pla de finançament del projecte

2) Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada

3) La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a l’IEB fins màxim 15 de juny de 2020. 
Cal passar-la pel Registre. El registre per via electrònica és obligatori per a empreses i
opcional per a persones físiques. En el cas de les persones físiques, també poden 
passar la documentació pel Registre de l'IEB o enviar-la a l'IEB per correu 
administratiu (amb el matasegell a la primera pàgina de la sol·licitud) o certificat. 
L'adreça del Registre de l'IEB és Ca n'Oleo, c/de l'Almudaina, 4, 07001 Palma; l'horari 
és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Justificació de la subvenció 
1) 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. Cal passar la justificació per Registre (seu electrònica o 
Registre de l'IEB). 

2) La justificació s’ha d’acompanyar per una memòria valorativa i exemplars del 
material promocional elaborat per a l’activitat. Cal recordar que els materials 
promocionals han d’acreditar el suport a través de subvenció de l’IEB 
(http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/).

Presentació de sol·licituds al registre     

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. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat 
digital o DNI-e, usuari Cl@ve i Autofirma. 

NOTES IMPORTANTS:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados


1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú, s’ha de 
seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la 
sol·licitud.

2. Els annexos han d'estar signats, bé digitalment o amb signatura manuscrita.

Sistemes operatius suportats:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ:   No és compatible amb Windows 8 RT.  

 

Navegadors suportats:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte 
si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

 

Enllaços d’interès

Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú (REC)

Preguntes freqüents REC

Cl@ve

Autofirma

Java

 

Canals d’atenció a l’usuari

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)

https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/WebChat.html#.XqAUHJMzY1I
https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm#.XqAfnJMzY1I
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html#.XqATuJMzY1J
https://www.java.com/es/download/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/REC/REC_FAQ.html#.XwMOiWozY1J
https://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf


Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al 
Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol 
registre oficial o per correu administratiu.

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

http://www.iebalearics.org/subvencions
http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/?campa=yes
http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/?campa=yes
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