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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

664 Extracte de la Convocatòria de subvencions arts escèniques 2022

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/608256)

1. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es troben recollides en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
(Aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, modificada per Acord del Ple de 14 de
juny de 2018, BOIB núm. 96, de 4 d'agost 2018).

2. Objecte

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir la creació, producció, promoció i representació d'espectacles d'arts escèniques a través del
suport al teixit empresarial i professional que conforma el món de les arts escèniques de Mallorca i, en conseqüència, dur a terme el foment i
la difusió de les arts escèniques de l'illa tant des de la vessant de la producció d'espectacles com de la seva programació. En aquest sentit, els
ajuts d'aquesta convocatòria cerquen impulsar i fomentar la realització de projectes d'arts escèniques a Mallorca.

3. Beneficiaris

D'acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser beneficiaris, les persones jurídiques constituïdes com empreses, i les físiques
constituïdes com autònoms o empresaris individuals, amb personalitat jurídica pròpia.

4. Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari de 2022, es destina per a les ajudes d'aquesta convocatòria un total de 500.000,00 €, quantitat que es reparteix
de la següent manera:

• Línia 1: Ajuts per a la creació, producció i estrena d'espectacles d'arts escèniques de noves empreses o no consolidades (fins a 4
anys d'antiguitat): 75.000,00 €.
• Línia 2: Ajuts per a la distribució i explotació d'un o varis espectacles d'arts escèniques en repertori de noves empreses o no
consolidades (fins a 4 anys d'antiguitat): 10.000,00 €.
• Línia 3: Ajuts per a la creació, producció i estrena d'espectacles d'arts escèniques d'empreses consolidades (més de 4 anys
d'antiguitat): 250.000,00 €.
• Línia 4: Ajuts per a la distribució i explotació de dos o més espectacles d'arts escèniques en repertori d'empreses consolidades (més
de 4 anys d'antiguitat): 75.000,00 €.
• Línia 5: Ajuts per a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques:  90.000,00 €.

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació que s'ha de presentar per sol·licitar l'ajuda es relaciona al punt 11 de la convocatòria.

Les persones o entitats interessades hauran d'omplir els models de sol·licitud d'aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica
de el Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ apartat "Subvencions, ajuts beques i premis".

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través del Registre electrònic de el Consell de Mallorca
https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

8/
11

04
80

7

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 18
3 de febrer de 2022

Fascicle 21 - Sec. V. - Pàg. 4100

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Se'ls recorda que amb l'entrada en vigor de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la
realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Es pot tramitar un certificat de representació com a persona jurídica a través
del següent enllaç: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica.

6. Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexes es poden descarregar a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca
(https://seu.conselldemallorca.net/).

 

Palma, 31 de gener de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
Josep Mallol Vicens

(Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.
Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019)
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