114. Aportacions reintegrables a projectes i plans
editorials (Institut Català de les Empreses Culturals ICEC- Generalitat de Catalunya).
1. Tipus d’ajut:

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de
“cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori
per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o
segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes
editorials per a la seva comercialització. Als efectes d’aquestes bases es
considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.
El llançament comercial, entès com la data en què el projecte o el pla editorial es
comenci a comercialitzar, s'ha de produir entre l'1 de juliol del 2020 i el 28 de
febrer del 2021, ambdós inclosos.
Valoració del projecte per obtenir l’ajut (modalitat b). El projecte es valora amb un
màxim de 100 punts, segons els criteris següents:
a) La viabilitat econòmica del pressupost bonificat del projecte amb un màxim de
80 punts (modalitat b de la base 1.1.).
b) Es valora l'interès estratègic de la proposta per a l'empresa i per al sector
editorial amb un màxim de 20 punts.
Quantia de la subvenció (modalitat b):
1. La quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.1 es determina aplicant
sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació
percentual obtinguda en aplicació de la base 7.1 i el percentatge següent:
a) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat de fins a
50.000,00 euros: 40%.
b) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat superior a
50.000,00 euros i fins a 80.000,00 euros: 35%.
c) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat superior a
80.000,00 euros i fins a 100.000,00 euros: 30%.
d) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat superior a
100.000,00 euros i fins a 250.000,00 euros: 25%.
e) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat superior a
250.000,00 euros i fins a 500.000,00 euros: 20%.
f) Per a projectes o plans editorials amb un pressupost acceptat superior a
500.000,00 euros: 15%.

La quantia màxima que es concedeix per sol·licitud en concepte de subvenció
(modalitat b) de la base 1.1 és de 150.000,00 euros, i no pot ser superior al 50%
de l'ajut total.
Import de la garantia de l'aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.1
La garantia que ha de presentar l'empresa beneficiària d'acord amb el que
estableix la base 12.1 es determina en funció dels criteris següents:
1.1 Per a projectes amb pressupost acceptat igual o superior a 50.000 euros o
amb una viabilitat econòmica valorada (segons la base 4.1.a) amb menys de 60
punts:
a) Garantia del 100% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
b) Garantia del 75%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
c) Garantia del 50%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
d) Garantia del 25%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
superior al 70% i fins al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
e) Garantia del 50% en el cas que l'empresa beneficiària no hagi rebut ajuts, o no
hagin estat liquidats, en la doble modalitat d'aportacions reintegrables i
subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de l'Institut Català
de les Empreses Culturals.
f) No cal presentar garantia en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat
un import superior al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat
d'aportacions reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat
d'aportació reintegrable de l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en
els últims 5 anys anteriors al de l'any de concessió de l'ajut.
1.2. Per a projectes amb pressupost acceptat inferior a 50.000,00 euros i amb
una viabilitat econòmica valorada (segons la base 4.1.a) amb 60 punts o més:
a) Garantia del 75% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.

b) Garantia del 50%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
c) Garantia del 25%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import
superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d'aportacions
reintegrables i subvencions, o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de
l'Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al
de l'any de concessió de l'ajut.
Per
més
informació:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa
&documentId=845854
2. Beneficiaris:

Empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció
editorial i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en
epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits i
condicions que estableix la base 3. També poden presentar sol·licituds les
agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses
(UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim
de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.
3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants:

Requisits dels sol·licitants


Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S'entén que no té
solvència econòmica si el balanç de l'empresa de l'últim exercici tancat
presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions
patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica
de l'empresa, es pot considerar que té solvència econòmica. En el cas
d'empresaris persones físiques, s'entén que no tenen solvència econòmica
si els rendiments de l'activitat econòmica a l'efecte de l'IRPF no són
positius.



Tenir una antiguitat mínima en la seva activitat de 2 anys. Si l'antiguitat
és menor, cal demostrar que els professionals de l'empresa vinculats al
projecte o pla editorial tenen una antiguitat mínima en activitats similars de
la mateixa durada. En aquest darrer cas, les empreses no hauran de
complir els requisits d) i e) d'aquesta base.



Participar a risc en el projecte o pla editorial objecte de l’ajut.



Aquelles empreses que produeixin fins a 25 títols l'any han d'haver
editat almenys 5 títols en llengua catalana o d'autoria catalana l'any
anterior a la concessió (s'inclouen com a autors, als efectes d'aquestes
bases, els il·lustradors i fotògrafs en cas de llibre il·lustrat). S'entén per
autor català el que resideix a Catalunya, i, en cas d'autors difunts, els que
van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.



Aquelles empreses que produeixin més de 25 títols l’any, han d’haver
editat un 50% del catàleg editorial de l’any anterior al de la concessió
en llengua catalana o d’autoria catalana, (s'inclouen com a autors, als
efectes d'aquestes bases, els il·lustradors i fotògrafs en cas de llibre
il·lustrat) exclòs el llibre de text, o haver editat almenys 50 títols en llengua
catalana. S'entén per autor català el que resideix a Catalunya, i, en cas
d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva
vida a Catalunya.

Requisits dels projectes d’explotació:


La despesa del projecte o pla editorial, i s'entén com a tal la que es duu
a terme fins el moment del llançament comercial del projecte o del pla
editorial, s'ha de fer en el període comprès entre l'any anterior al de
concessió de l'ajut i els mesos de gener i febrer de l'any posterior al
de concessió de l'ajut, sens perjudici d'allò que estableix la base 5.3.



Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi
un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no
prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no
es consideren derivats de la distribució, la comercialització o l'explotació del
projecte.



Tenir establert el moment de llançament comercial, entès com la data en
què el projecte o pla editorial comenci la comercialització, dins del termini
que especifiqui la convocatòria corresponent.



Emprar un màxim d'un 12% d'exemplars de cada títol objecte d'ajut a
finalitats promocionals (amb un preu de venda al públic de 0 euros).

4. Documentació a presentar:

Documentació sobre el projecte






Memòria de l'activitat
Pressupost de l'activitat
Pla de distribució, comercialització o exhibició, i el pla de mitjans que inclogui
les activitats previstes de comunicació i publicitat.
Acreditació autoria catalana del projecte.
Contracte de coedició.

Documentació específica:
Les empreses han de presentar:
- En el cas de persones jurídiques, l'impost sobre societats presentat davant de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent als dos exercicis anteriors
al de concessió de l'ajut. En el cas d'empresaris persones físiques, liquidacions
trimestrals i anual de l'activitat econòmica presentades davant de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió
de l'ajut.
- Historial del sol·licitant (descripció de les principals activitats culturals fetes o béns
culturals produïts) i historial professional del representant legal i dels quadres de
l'empresa responsables de l'execució del projecte.

5. Quan es podrà demanar?:

El termini per sol·licitar l'ajut és del 9 de juliol al 17 de setembre de 2020, ambdós
inclosos.
6. Com tramitar-ho?:

Telemàticament a la Generalitat a través de :
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-plans-editorials00001?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
7. Normativa aplicable:

Text Refós Bases Generals
RESOLUCIÓ CLT/1521/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la
concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència
competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS
512893). (DOGC núm. 8166 publicat el 01/07/2020)
RESOLUCIÓ CLT/178/2020, de 24 de gener, de convocatòria per a la concessió
d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les
modalitats
d'aportacions
reintegrables
i
subvencions
(ref.
BDNS
493754). (DOGC núm. 8055 publicat el 03/02/2020)
RESOLUCIÓ CLT/805/2019, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord
del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les
modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans
editorials. (DOGC núm. 7846 publicat el 03/04/2019)
RESOLUCIÓ CLT/138/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord
del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de
tercera modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d'ajuts en règim de concurrència. (DOGC núm. 7555 publicat
el 09/02/2018)
8. Altres dades d’interès :

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-plans-editorials00001?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-plans-editorials00001?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
Telèfon de contacte per consultes sobre la línia de subvenció és el 935 529 167

