
Despeses COVID Fires i festivals
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 per a l’any 2020 

TERMINI TANCAT - PENDENT DE RESOLUCIÓ

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 310.000 € (tres-cents deu mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria 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.

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.

3. Beneficiaris

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.

4. Despeses que cobreix

Són despeses subvencionables les realitzades en relació amb activitats ajornades o 
suspeses a causa de la pandèmia, durant el període subvencionable i emmarcades 
en fires, festivals o jornades, sempre que es justifiquin mitjançant factures 
degudament pagades (de l'1 d'octubre de 2019 al 30 de juny de 2020):

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.
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.

5. Termini d'execució de les actuacions i pagament de les despeses

El període en què s'havien d'executar les activitats que s'han suspès o ajornat abraça 
des del dia 14 de març de 2020 al dia 30 de juny de 2020.

El pagament de les despeses objecte de la subvenció s'han d'haver efectuat en el 
termini comprès entre l'1 d'octubre de 2019 i el dia 30 de juny de 2020.

6. Termini de presentació de sol·licituds

L'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i estarà obert 20 dies hàbils, 
és a dir, del 3 de juliol al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

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.

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria 
oficial aquí. Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11216/636051/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-estudis
http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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