GUIA PER PRESENTAR SOL·LICITUD D’AJUDES DE LA CONVOCATÒRIA PER
FER COSTAT AL SECTOR CULTURAL DE MALLORCA PELS PERJUDICIS
PROVOCATS PELS EFECTES DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
Aquest document s’ha elaborat per tractar d’aclarir els dubtes que poden sortir per
demanar les ajudes de la convocatòria esmentada.
Enllaç https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=52026

Termini de sol·licitud
Entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2020.
Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Les petites empreses i autònoms del sector cultural de Mallorca, amb ànim de lucre,
que compleixin tots els requisits següents:
a. Que tinguin per objecte el desenvolupament d’activitats culturals
b. Que tinguin el seu domicili social a Mallorca
c. Que no tinguin més de 10 treballadors en plantilla
d. Que durant el primers dos mesos de 2020 estigués donada d’alta al cens
d’activitats econòmiques en un dels epígrafs relacionats a la taula del punt 3
de la convocatòria
On es poden presentar les sol·licituds?
Als registres del Consell, en l'horari habitual de 9 a 14 hores:
•

A la Llar de la Joventut, carrer del General Riera, 111

•

al Palau del Consell, al carrer Palau Reial, 1, en l'horari habitual de 9 a 14
hores.

També podeu fer servir el Registre electrònic comú de l’Administració General de
l’Estat.
Documentació que s’ha de presentar per sol·licitar l’ajuda
Per sol·licitar l’ajuda s’ha de presentar la següent documentació:
•

Annex 1.

•

Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant, del NIE o NIF del representant legal
i documentació acreditativa de la representació.

•

Certificat d’alta en el cens d’activitats econòmiques, on es pugui comprovar
que es compleix el requisit previst al punt 3.1.d.

•

La relació nominal de treballadors (antic TC2) relatiu al mes al·legat, per tal
d’acreditar el nombre de treballadors. En el supòsit previst al punt 7.3.b de la
convocatòria, s’haurà d’aportar l’alta d’autònom d’aquesta persona i, la

•

Documentació acreditativa que la persona és associada de l’empresa o que
es tracta d’un familiar (alta d’autònom i declaració responsable), en funció
del supòsit.

•

Una breu explicació descriptiva de les despeses realitzades per a les quals
se sol·licita la subvenció.

•

Annex 2.

•

Les factures de les despeses realitzades.

•

Documentació acreditativa del pagament de les despeses.

•

L’annex 3 únicament s’ha de presentar si no s’ha percebut mai cap ajuda del
Consell de Mallorca o si el núm. de compte corrent s’ha modificat

Despeses subvencionables
Se subvencionaran despeses que hagi tingut l’entitat (facturades i abonades a nom
de l’entitat beneficiària) durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 15
d’abril de 2020 que tinguin per objecte:
•

Despeses corrents (aigua, llum, gas, lloguer, telèfon o similars)

•

Els serveis professionals tals com gestories, assessorament legal, financer,
etc.

•

Les assegurances

•

Despeses derivades de serveis o lloguer de material realitzades pel
desenvolupament d’una activitat projectada que no s’hagi pogut
desenvolupar per la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19

•

Quotes d’autònom del beneficiari (Només en el cas que el beneficiari sigui un
autònom)

•

Despeses de naturalesa anàloga a les relacionades

Els pagaments han d’haver-se realitzat per la persona/entitat sol·licitant abans de la
presentació de la justificació de la subvenció.
L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.
No són subvencionables les despeses de personal propi ni les despeses amb
vinculació.
Import de l’ajuda
L’import màxim de l’ajuda serà de 600, 1.200 o 1.800 € en funció del nombre de
treballadors (punt 7 de la convocatòria).
No obstant, si les despeses presentades no pugen fins a l’import màxim (en funció
del nombre de treballadors) esmentat, es concedirà l’ajuda per l’import justificat.

Recomanacions:
Per tal d’agilitzar la tramitació de les ajudes intenteu presentar la documentació
completa (annexes, factures, documents acreditatius de pagament, DNI, certificats
IAE....).
Malgrat el Consell de Mallorca ja disposi de determinada documentació vostre a
altres expedients, el fet de presentar-la novament agilitzarà la tramitació del vostre
expedient.
No cal presentar despeses per imports superiors a les quantitats màximes a
concedir. No per presentar més despeses s’obtindrà una ajuda més elevada.

