
 
 
 

 
ACORD DE MÍNIMS SOBRE L’ORDRE D’AJUDES 2014 

 
 
 
CONVOCATÒRIES 

- Que hi haja dues convocatòries separades, una de Dansa i altra de Teatre i  
Circ.  

- El pressupost de la Convocatòria de Dansa ha de ser el 20% del total del 
pressupost destinat a Ajudes i Incentius al sector, el 80% del pressupost serà 
destinat a la convocatòria de Teatre i Circ. 

- Dins de la Convocatòria de Teatre-Circ, a la modalitat de PRODUCCIÓ i/GIRA 
hi haurà les submodalitats de Teatre i de Circ. Tal i com recull l’INAEM, 
proposem que la distribució del pressupost entre les dues submodalitats siga 
directament proporcional al nombre de projectes elegibles presentats en 
cada cas. 

- La distribució dels pressupostos de Teatre, Dansa i Circ és un acord important 
per a l’Observatori que no es va respectar en la convocatòria de l’any passat. 
Preguem a Culturarts que aquesta vegada respecte la proposta. 

 
PERÍODE DE CONVOCATÒRIA.  

- Que es convoquen i es resolguen durant el primer trimestre de l’any.  
 

CALENDARI DE PAGAMENT 
- Seguir el model de pagament: 60% en resoldre l’ajuda i 40% al final de 

l’activitat quan es justifica el 100% (igual que amb els avals antigament). 
- Data límit per a aportació del 40%: 90 dies després de l’últim dia de termini 

de la justificació. 
 
MODALITAT DE PRODUCCIÓ 

- Encara que no podem proposar canvis als ítems de baremació amb l’actual 
ordre d’ajudes (per un pressupost total insuficient), això no vol dir que estem 
d’acord amb els ítems de baremació de l’any passat. 

- Considerem que cal fer una revisió per evitar la repetició d’alguns ítems en 
diversos apartats (on, a més, es barregem criteris empresarials amb artístics) 
i que s'ha de proporcionar una major flexibilitat per a millorar l’equilibri entre 
el valor empresarial i artístic dels projectes. Degut a l'actual greu situació 
econòmica que afecta a tot tipus d'empreses, de les més grans a les més 
xicotetes o incipients. 

 
MODALITAT GIRA – FUNCIONS CV 

- Que les actuacions d’una companyia a la seua pròpia sala siga considerada a 
la valoració del projecte, comptant un màxim d’una setmana – 4 actuacions. 

 1 



- Ajudes al projecte global de gira, que inclou les actuacions de la C.V. Aquest 
punt en particular ha estat acordat per tots els integrants de l’observatori per 
unanimitat, ja que no suposa una competència deslleial donat que la 
convocatòria és pública i hi ha una concurrència competitiva. A més que la 
C.V té la competència de Cultura transferida del govern central, raó per la 
qual des del Ministeri no s’inclouen funcions fetes a la C.V. perquè se suposa 
que  les ha de cobrir la pròpia C.V. 

- Proposem el límit de 20 actuacions en la CV i 30 fora (15 a Comunitats 
Autònomes diferents a la pròpia i 15 països diferents al propi) 

- Les actuacions de les companyies en les seues pròpies sales seran valorades 
en la baremació de la modalitat de Gira, amb un màxim de quatre actuacions 
(una setmana).  

 
MODALITAT DE PROJECTES EMERGENTS 

- La baremació dels projectes emergents es realitzarà únicament amb criteris 
artístics i no d’infrastructura. (Emergents no són creadors i creadores amb 
trajectòria encara que la seua companyia tinga menys de tres anys de vida, 
sinó gent que comença ara i fa el seu primer projecte o porta un o un parell. 
Per això, entre d'altres raons, les ajudes de producció i gira han de ser més 
flexibles)    

 
MODALITAT FESTIVALS 

- Obrir els beneficiaris d’aquesta modalitat a Empreses i Associacions, tal i com 
passa a les Ajudes de l’INAEM. 

 
COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

- Dividir la  valoració en dues fases cronològicament successives: una primera 
tècnic-administrativa i una segona artística. 

- Que la comissió estiga formada per tècnics de l’administració i experts de la 
professió consensuats amb el sector professional.  

- L’administració (representada per administratius o tècnics de l’administració 
serà la responsable de valorar els punts “administratius”, no els artístics.  

- Els valors artístics hauran de ser baremats pels professionals del sector i  
experts en la matèria. 

- Els membres de la comissió que valoren la fase artística no haurien de repetir 
més de 2 anys com a membres de la comissió. I es podria repetir 2 anys 
després. Membres de la comissió de manera rotativa. 

- Els administratius o tècnics hauran d’informar de l’historial de justificació i de 
la baremació tècnica dels expedients a l’equip de baremació de la vessant 
artística. 

- Que els membres de la comissió tinguen  els projectes amb antelació per 
poder-los revisar amb temps i anar a les reunions de valoració amb 
coneixement de causa. Els projectes es presentaran en format digital per tal 
que tots els membres de la comissió tinguen accés a ells amb el temps 
suficient per a poder estudiar-los amb antelació (com passa amb les Ajudes 
del sector Audiovisual). 
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- Proposem el model d’INAEM de cara a l’elecció de membres de la comissió: 
són tots experts en el tema externs a l’administració. I incloure algun membre 
de l’administració a nivell informatiu, sense vot.  

- L’observatori donarà llistat d’experts dels quals l’administració triarà els 
membres. 

- Treball remunerat de tots els membres de la comissió i dedicació íntegra  
durant el període de baremació.  

- Proposem un formulari d’autobaremació que omplirien els mateixos autors 
del projecte per tal d’agilitzar i contrastar la baremació tècnica, ratificat pels 
tècnics de CULTURARTS (com passa amb les Ajudes del INAEM, adaptant-lo 
als ítems d’aquesta convocatòria). 

- Valorar la possibilitat que, en tots els casos, es puga defensar personalment 
el projecte davant dels membres de la comissió. 

 
JUSTIFICACIÓ 

- Termini de l’activitat i justificació fins a finals de gener de l’any següent, 
sempre que es convoquen i es resolguen durant el primer trimestre de l’any 
en curs. 

- En casos excepcionals, possibilitat de demanar “pròrroga” per a poder 
ampliar l’activitat (en el cas d’estrenes) durant el primer trimestre de l’any 
següent, per carta dirigida a l’administració per a que contemple les 
particularitats artístiques i de producció concretes (sense perjuí de la 
justificació que continuaria sent fins a gener). 

- Incloure com a despesa de justificació els serveis dels autònoms i també dins 
de la baremació artística. Extret de les bases de l’Inaem:  

“6ª. Los beneficiarios que sean empresarios individuales 
(autónomos), podrán relacionar gastos que retribuyen sus 
propios servicios a la actividad subvencionada, bien en el 
apartado de gastos directos (actores, directores, etc.) o 
indirectos (administración y otros). Estos gastos se 
acreditarán con una memoria en la que se justifique la 
necesidad del gasto y su vinculación con la actividad 
subvencionada y, dejando acreditado, además, que su 
cuantía es acorde con los precios de mercado y que 
corresponde a un valor razonable." 

 
- En qualsevol cas només s’admetran els autònoms dels components de 

l’empresa i la contractació del artistes aliens haurà de ser sempre a través 
d’una relació laboral i no mercantil. 
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