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Divendres, 30 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI

De conformitat amb el decret de Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de data 14 de juny maig de 2017, 
s'exposen  al  públic  les  bases  generals  que regeixen  la  concessió  d'ajuts  per  a  donar  suport  a  projectes  artístics 
emergents en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d'espectacle en viu amb la finalitat d'afavorir la seva 
inserció al mercat de Barcelona.

L'exposició es realitza per un termini de vint dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions i suggeriments.

L'expedient romandrà exposat al públic a les dependències de la Secretaria de l'Institut de Cultura de Barcelona, ubicat 
al Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.

BASES GENERALS REGULADORES DELS AJUTS PER A L'EXHIBICIÓ DE PROJECTES EN L'AMBIT DE LES ARTS 
ESCÈNIQUES.

1. OBJECTE I COMPATIBILITATS:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts per a donar suport a projectes artístics emergents en el terreny 
de les arts escèniques, realitzats en format d'espectacle en viu amb la finalitat d'afavorir la seva inserció al mercat, a la  
ciutat de Barcelona.

La subvenció està destinada a reduir el risc d'explotació que suporten les companyies novelles en l'exhibició de les 
seves  primeres  produccions,  sempre  que  aquesta  exhibició  tingui  un  èxit  comercial  mínim  però  no  total  (Veure 
definicions punt 5).

Aquesta convocatòria és incompatible amb la convocatòria general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a 
activitats i projectes de l'any 2017.

2. BENEFICIARIS.

Aquesta  convocatòria  està  adreçada  a  creadors  individuals  i  col·lectius  de  la  ciutat  de  Barcelona  (a  partir  d'ara 
companyia) del sector de les arts escèniques que vulguin desenvolupar un pla d'exhibició de la seva producció artística 
en sales d'exhibició amb un aforament màxim de 300 persones. Inclou, per tant, l'exhibició d'espectacles escènics, 
sempre que estiguin subjectes a un procés d'explotació comercial (amb venda d'entrades) acotat en el temps, subjecte a 
un contracte amb un centre exhibidor que permeti un rendiment econòmic demostrable i sempre que la companyia no 
cobri un preu fix per a la seva activitat.

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques legalment constituïdes.

3. RÈGIM JURÍDIC.

L'aportació econòmica prevista en aquestes bases es regeix per les condicions contingudes en els seus articles, i en allò 
no previst serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de la  Llei,  i  la Normativa General  Reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel plenari del Consell Municipal del 17 de desembre del 2010.

Les subvencions que es regulen en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 
reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap 
dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

A més estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no 
devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte 
de concessió. C
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La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència objectivitat, 
igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva, mitjançant la convocatòria de concurs públic.

4. REQUISITS I CONDICIONS.

4.1. Requisits dels sol·licitants:

Els beneficiaris hauran de:

-  Ser  persones  físiques  (empresari/autònoms)  o  persones  jurídiques  legalment  constituïdes  amb  una  trajectòria 
professional mínima d'un any.

- Estar empadronats o tenir la seu social/delegació a la ciutat de Barcelona.

- Estar considerats com artista/companyia emergent a Barcelona. Es defineix per artista emergent no consolidat, aquell 
que hagi exhibit al menys una 1 producció en regim professional demostrable (sense restricció territorial) però que no 
hagi exhibit més de 2 produccions a la ciutat de Barcelona.

- Tenir signat un contracte d'exhibició amb un espai cultural de la ciutat.

4.2. Requisits dels contractes:

Els contractes hauran de complir les següents condicions:

- Els espais d'exhibició dels projectes objecte d'aquesta convocatòria són els que configuren els circuits comercials de la 
ciutat (públics o privats), sempre que tinguin un funcionament comercial habitual i una capacitat igual o inferior a 300  
butaques.

- La remuneració de la companyia s'haurà de basar en un percentatge del taquillatge, és a dir, a risc, i no en un preu fix  
(catxet). El percentatge per la companyia ha de ser com a mínim del 50 per cent del taquillatge.

- El contingut mínim d'aquest contracte indicarà:

• Aforament.

• Preu entrades.

• Nombre d'actuacions.

• Calendari d'actuacions.

• Repartiment del taquillatge.

• Despeses compartides (publicitat, etc.).

4.3. Altres requisits:

- La companyia sol·licitant ha de presentar un pla d'exhibició amb un mínim de 4 funcions en una temporalitat estable 
(dies seguits, caps de setmana, etc.).

- El mateix projecte no es podrà presentar més d'una vegada a aquesta línia d'ajuts.

- Pla de viabilitat del projecte: Punt d'equilibri econòmic de l'espectacle, aplicat al percentatge d'ocupació que permetria 
no tenir dèficit.

5. CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ i CÀLCUL DE LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ POTENCIAL.

La subvenció està destinada a reduir el risc d'explotació que suporten les companyies novelles en l'exhibició de les 
seves primeres produccions, sempre que aquesta exhibició tingui un èxit comercial mínim però no total. C
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Aquesta  subvenció permetrà a les  companyies assegurar  uns  ingressos mínims per  taquillatge  sempre i  quan les 
despeses justificades siguin superiors als ingressos de taquillatge.

Definicions:

• L'èxit mínim comercial es defineix com la venda del 25% de l'aforament de la sala.

• L'èxit total comercial total es defineix com la venda del 75% de l'aforament de la sala.

• Ingressos potencials. Es la previsió d'ingressos que fa la companyia si ven el 100% de les entrades.

• Ingressos reals. Son els ingressos de taquillatge que rep la companyia una vegada feta l'exhibició.

• Subvenció màxima. Import màxim que la companyia podrà rebre com a subvenció. Està limitada al 50% dels ingressos 
potencials i en qualsevol cas no pot ser superior a 12.000 EUR.

• Subvenció final. Import que rebrà la companyia una vegada feta la justificació. Aquest import serà igual o inferior a la  
subvenció màxima.

• Pla de viabilitat del projecte. Aquest pla ha de incloure els ingressos potencials de la companyia i les despeses de  
explotació. Per considerar-se viable, les despeses d'explotació no podran superar els ingressos potencials.

• Despesa d'explotació. Costos del personal artístic, així com les despeses relacionades amb l'exhibició (personal tècnic, 
comunicació, adaptació d'escenografia, i altres).

• Preu mitjà venda: ingressos de taquillatge (IVA exclòs) dividits pel nombre de entrades venudes.

• % Taquillatge companyia: % del preu de les entrades que correspon a la companyia.

Import.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar el 50% dels ingressos potencials de taquillatge previstos per la companyia i 
estaran limitats a 12.000 EUR.

Subven. Màxima = 50% ingressos POTENCIALS (fins a 12.000 EUR).

Els ingressos potencials vindran determinats pel contracte d'explotació signat amb el  teatre (aforament,  nombre de 
sessions, preu mitja de les entrades).

La subvenció final que rebrà la companyia una vegada justificat el projecte, vindrà determinat per aquesta formula:

Subvenció Final = 75% aforament X preu mitjà venda X % taquillatge companyia – Ingressos taquillatge companyia.

Tal  com s'esmenta en el  punt  5,  perquè la  companyia pugui  obtenir  la  subvenció final  cal  que es compleixen les 
següents condicions:

- L'exhibició de l'obra plantejada ha de obtenir un èxit comercial mínim però no total, és a dir que ha de aconseguir 
vendre entre el 25% i el 75% de l'aforament.

- Les despeses d'explotació justificades relacionades amb l'exhibició han de ser majors que els ingressos obtinguts per 
la companyia (Ingressos taquillatge + subvenció final).

- La subvenció final tindrà un topall igual a la subvenció màxima.

6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

A LA SOL·LICITUD:

Cada projecte haurà de presentar, segons els models normalitzats:

1.- NIF del sol·licitant / Registre empadronament.
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2.- Currículum o repertori professional de la companyia sol·licitant, segons model normalitzat.

3.- Comptes anuals d'ingressos i despeses de la companyia sol·licitant:

- Persones físiques: 4 últimes liquidacions trimestrals d'IVA i declaració de la renda de l'any anterior.

- Persones jurídiques: impost de societats de l'any anterior.

4.- Contracte d'explotació, del qual es derivin els ingressos potencials del sol·licitant. Aquest contracte ha d'incloure com 
a mínim:

- Aforament de la sala.

- Nombre de sessions.

- Preu de les entrades.

- Ingressos màxims per explotació corresponents a la companyia segons contracte.

- Calendari detallat de realització del projecte (cal incloure dies i horaris d'exhibició).

5.- Projecte artístic segons model normalitzat.

6.- Pressupost d'explotació del projecte. Aquestes despeses són:

- Nòmines d'equip artístic.

- Despeses de publicitat per a promoure l'exhibició de l'espectacle.

- Despeses d'escenografia necessàries per la exhibició.

- Drets d'autor.

- Altres despeses relacionades amb l'exhibició del projecte.

No es valorarà cap document no inclòs al llistat anterior.

7. DESPESES SUBVENCIONABLES:

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que figuren en l'article  31 de la  Llei  General  de subvencions 
sempre que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini 
d'execució del projecte, activitat o servei.

L'adequació i la quantia dels costos de personal laborals imputables directament a l'activitat seran objectes de valoració 
de  l'òrgan  instructor,  que  pot  determinar  una  quantia  diferent  a  la  declarada  pel  sol·licitant  tenint  en  compte  la 
coherència amb el cost total del projecte.

Tipologia de despeses subvencionables:

- Recursos humans.

- Drets d'autor.

- Publicitat.

- Serveis tècnics.

- Totes aquelles altres despeses incloses en el contracte d'exhibició (dietes, despeses de viatges, representació,...).
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En cap cas seran subvencionables:

- Els impostos.

- Despeses de producció.

- Compra/amortització de bens inventariables.

- Despeses indirectes.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ.

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els següents criteris i ponderació:

- Interès cultural del projecte (35%).

- Qualitat artística de la proposta (35%).

- Viabilitat econòmica del projecte presentat (15%).

- Suport i interès per part de diferents agents culturals o administracions. (10%).

9. MOTIUS DE DENEGACIÓ AUTOMÀTICA.

Aquesta normativa tindrà caràcter universal, malgrat tot es podran descartar els projectes que:

- No presentin el corresponent contracte d'exhibició signat amb una sala.

- La presentació de la sol·licitud utilitzant models diferents dels establerts a la convocatòria.

- Que responguin a una falsa professionalitat (experiències puntuals de companyies clarament amateurs).

- Que no compleixen els requeriments de contractació que marca la llei i els convenis sectorials vigents.

- Que no puguin demostrar la seva viabilitat en cas d'èxit de taquilla.

- La tercera sol·licitud d'una mateix companyia (una mateix sol·licitant només pot rebre l'ajut 2 vegades).

10. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ, ATORGAMENT.

- El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva.

- Una Comissió de Valoració formada per 3 persones examinarà la documentació tècnica presentada sobre el projecte i  
comprovarà  el  compliment  dels  requisits  tècnics  de  participació.  Després  d'haver  estudiat  els  projectes  rebuts, 
determinarà la subvenció potencial aplicable.

- La Comissió de Valoració elevarà la proposta a l'òrgan competent, que d'acord a l'article 6.2.i) dels estatuts de l'Institut  
de Cultura de Barcelona, és el seu President.

- La quantia de la subvenció es calcularà en funció del pla de viabilitat presentat i es procedirà atorgar una subvenció 
provisional i condicionada als resultats presentats amb posterioritat.

- Si el total de projectes subvencionables superes el pressupost disponible, les subvencions es prorratejarien per igual.

- Cada projecte presentat i acceptat rebrà una notificació oficial comunicant-li aquesta subvenció potencial, que no es 
farà afectiva fins finalitzat el projecte i presentar el full de resultats.

- Un cop finalitzat el projecte i presentada la justificació, els tècnics de l'ICUB revisaran la documentació presentada i la 
comissió de valoració determinarà la subvenció definitiva. C
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- Un cop publicada la resolució definitiva, l'import de les subvencions concedides es faran efectives de forma directa,  
mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.

11. JUSTIFICACIÓ.

El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la 
finalització del projecte. El beneficiari haurà de presentar:

1. Models normalitzats d'ingressos i despeses. Compte justificatiu del projecte subvencionat, amb desglossament de 
totes les despeses subvencionables derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n'han permès el 
finançament. Els ingressos reals nets per la venda d'entrades es contrastaran amb les dades oficials publicades al web 
d'ADETCA (www.adetca.cat).

2. Factures i comprovants de pagament (en cas de personal propi, nòmines, TC1, TC2 i comprovants de pagament) fins 
a la subvenció provisional atorgada.

• Les companyies hauran de certificar que han complert els requeriments de contractació d'artistes, certificant que han 
estat donats d'alta a la seguretat social i que els contractes s'adeqüen als convenis col·lectius vigents.

3. Una memòria descriptiva del desenvolupament del projecte desenvolupat amb les dades d'explotació de l'espectacle.

4.  L'Institut  de  Cultura,  en  el  procés  de  valoració  del  projecte,  podrà  sol·licitar  la  informació  complementària  que 
consideri necessària.

12. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ.

La notificació  de la  resolució  provisional  i  definitiva  s'efectuarà  mitjançant  la  publicació  en el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província.

A més, la resolució provisional i definitiva es publicarà en el web de l'Institut de Cultura de Barcelona, així com en altres 
mitjans que es consideri oportú.

13. PAGAMENT.

El  pagament  del  100% de l'ajut  serà tramitat  un  cop  s'hagi  comprovat  la  justificació  de  la  realització  del  projecte 
subvencionat per part de l'ICUB i un tècnic hagi elaborat un acta favorable de comprovació.

14. CONVOCATÒRIA.

La convocatòria de subvencions condicionades per a l'exhibició de projectes artístics haurà de contenir:

- La dotació econòmica i la consignació pressupostaria total de la convocatòria.

- Forma i termini de lliurament de sol·licituds i de resolució de la convocatòria.

- Període d'execució dels projectes subjectes de subvenció.

- Documentació que haurà d'acompanyar a la sol·licitud.

La  convocatòria  es  publicarà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona per  donar  compliment  al  tràmit 
d'informació publica i a la pagina web de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 20 de juny de 2017
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot
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