
Música. Informació convocatòria 2020
Subvencions d’urgència per donar suport a activitats de projecció de 
la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears 
fins al 20 d’abril de 2020 i a les activitats desenvolupades durant 
l’any 2019 (des de l'1 de juliol)

TERMINI TANCAT - PENDENT DE RESOLUCIÓ
Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la música i 
dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional 
corresponents al període comprès entre l'1 de juliol de 2019 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 i de pal·liar els efectes directes 
de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.

Pressupost: 170.000 €

Línies de subvenció:
a) Mobilitat: Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors 
fonogràfics i altres professionals de l’àmbit de la música.

b) Projectes de projecció exterior: Suport a projectes de promoció exterior de la 
música i dels músics, intèrprets i compositors.

 

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Beneficiaris
Persones  físiques  i  jurídiques  dedicades  a  la  composició  i  interpretació  musical  i
altres agents de l'àmbit de la música, independentment de la residència fiscal.

Projectes que se subvencionen
Trasllat i  allotjament de personal artístic i  tècnic a fora de l’illa de residència amb
motiu de:

• Actuació en directe en auditoris, clubs, festivals, fires, etc.



• Assistència a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de 
venda comercial.

• Estades de formació i residències musicals.

Només seran subvencionables les actuacions remunerades que es facin en espais 
equipats i amb programació musical habitual o que estiguin incloses en la 
programació d’esdeveniments musicals. De manera excepcional, sí que és 
subvencionable l’actuació a fires i mercats, independentment que l’activitat sigui 
remunerada o no, atès l’interès que aquestes activitats representen per a la 
internacionalització de la creació musical. No són subvencionables les despeses 
d’actuacions que es facin dins l’illa de residència, esdeveniments de caire benèfic o 
fora de circuits professionals ni les despeses d'activitats en l'àmbit de la cultura 
popular i tradicional.

Despeses que cobreix
Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament,
manutenció i acreditació, fins als màxims especificats.

També seran subvencionables les despeses esmentades a sobre 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 COVID-19.

Quantitats
Imports màxims



* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

** Aquesta quantitat és el màxim combinat que es pot concedir per a càrrega, 
seients extra i lloguer d'instruments.

Cal justificar el desplaçament i l’estada amb factures. Només es pagarà l'import 
justificat fins a arribar als màxims anteriors.

 

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Beneficiaris
Persones  físiques  i  jurídiques  amb  activitat  professional  relacionada  amb  la
interpretació i composició musical, la representació d’artistes, la producció i l’edició
de fonogrames, la producció d’espectacles independentment de la seva residència
fiscal.

Projectes que se subvencionen
Accions dins un pla de promoció exterior com ara:

• Gira de concerts fora de l’illa de residència o participació a fires professionals.



• Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, 
actuacions en directe i presència a fires professionals.

• Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de
comunicació, etc. per a gires de concerts.

Només seran subvencionables les actuacions remunerades que es facin en espais
equipats  i  amb  programació  musical  habitual  o  que  estiguin  incloses  en  la
programació  d’esdeveniments  musicals. De  manera  excepcional,  sí  que  és
subvencionable  l’actuació  a  fires  i  mercats,  independentment  que  l’activitat  sigui
remunerada  o  no,  atès  l’interès  que  aquestes  activitats  representen  per  a  la
internacionalització  de  la  creació  musical.  No  són  subvencionables  les  despeses
d’actuacions que es facin dins l’illa de residència, esdeveniments de caire benèfic o
fora  de  circuits  professionals ni  les  despeses  d'activitats  en  l'àmbit  de  la  cultura
popular i tradicional.

Despeses que cobreix
• Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i 

allotjament, fins als màxims especificats.

• Producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

• Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

• Lloguer d’equipaments.

• Edició i traducció de material gràfic.

També seran subvencionables les despeses esmentades a sobre 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 COVID-19.

Quantitats
Es poden sol·licitar les següents quantitats:

1) Per a les despeses relacionades exclusivament amb la mobilitat, les 
quantitats s'atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

Imports màxims



2) Es concedirà un percentatge sobre la resta de despeses descrites no incloses a
l'apartat a), que pot arribar fins a un 80 %. 

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts al punt 4.3 de la 
convocatòria (BOIB), fins a un màxim de 8.000 € per projecte.

Quantitat màxima per sol·licitant
A un mateix sol·licitant se li podrà atorgar un màxim de 15.000 € en aquesta 
convocatòria.

Obligacions dels beneficiaris
• Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat 

subvencionada.

• S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements 
propagandístics i de comunicació de l'activiitat mitjançant el logotip de l'IEB de 
la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que es troben a disposició dels 
sol·licitants aquí

Pagament
L’abonament de les ajudes es farà efectiu, amb caràcter general, en un únic 
pagament, que s’efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la 
qual s’ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada 
en els termes d’aquesta convocatòria.

http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/


Es podrà fer un únic pagament parcial mitjançant les justificacions i liquidacions 
parcials amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents als pagaments
ordinaris. Es podran adjuntar les liquidacions i justificacions parcials de l’activitat 
parcialment feta a la documentació adjunta a la sol·licitud, tot i que només tindran 
efectes si es concedeix la subvenció.

Si en el moment de presentar la sol·licitud ja s’ha fet tota l’activitat, es pot adjuntar la 
documentació referida a la liquidació i justificació, tot i que només tindrà efecte si es 
concedeix la subvenció. En qualsevol cas, la documentació també es podrà aportar 
posteriorment si s’atorga la subvenció.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà que la 
convocatòria es publiqui en el BOIB i romandrà obert fins al 15 de juny de 2020. 

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat al terminis indicats ni cap 
modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de 
valoració.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del 
termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes 
mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda 
per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament. En qualsevol moment, 
en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació 
original per acarar-la.

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. 

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
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


NOTES IMPORTANTS:

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

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


Webchat (suport tècnic)

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.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ 
PUBLICADA AL BOIB.

 

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

 

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ de l'Almudaina, 4, 07001 Palma

971 17 89 96

mailto: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
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/WebChat.html#.XqAUHJMzY1I
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