1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7782 - 7.1.2019
CVE-DOGC-A-18355045-2019

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
RESOLUCIÓ CLT/3056/2018, de 20 de desembre, 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 de subvencions per a la participació a la Fira Internacional del Llibre de
Buenos Aires 2019.
Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió del
19 de desembre del 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de
subvencions per a la participació a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell
d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de desembre de 2018, pel qual s'aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la participació a la Fira Internacional
del Llibre de Buenos Aires 2019.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la
persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de desembre de 2018

Maria Dolors Portús i Vinyeta
Presidenta del Consell d'Administració

ACORD
del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de desembre de 2018, pel qual
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la participació a la Fira
Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019.

Atesa la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, 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 generals reguladores
dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'Acord
publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, per l'Acord publicat mitjançant la Resolució
CLT/2143/2017, de 4 de setembre, i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer;
Atesos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions;
D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret
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100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:
Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la participació a la Fira
Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019, que consten a l'annex d'aquest Acord.

Annex

—1. Objecte
1. L'objecte d'aquestes bases és subvencionar la participació de les empreses del sector del llibre a la Fira
Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019, contribuint a la presència i a la comercialització al mercat
iberoamericà de la creació i la producció cultural de Catalunya en l'àmbit del llibre.
S'entén com a creació i producció culturals de Catalunya aquelles que són d'autoria catalana, és a dir, aquelles
en què l'autor resideix a Catalunya o, en cas d'autors difunts, aquelles els autors de les quals van néixer o van
residir la major part de la seva vida a Catalunya.
2. Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis,
regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de
24.12.2013).

—2. Destinataris
Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades del sector del llibre, tant persones físiques com
jurídiques, que siguin editorials o agents literaris. Als efectes d'aquestes bases s'entén per agent literari el
representant d'un o diversos escriptors en nom dels quals actua en tot allò que es refereix a la contractació de
les seves obres pels editors i, en general, a l'explotació de la seva producció literària.

—3. Requisits i incompatibilitats
1. Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits establerts a la base general 3, els
requisits i les condicions següents:
a) Assistir a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019 durant els tres dies de jornades de
professionals del llibre (del 24 al 26 d'abril), participant com a empresa coexpositora a l'estand institucional
que l'Institut Català de les Empreses Culturals posarà a disposició de les empreses del sector del llibre o bé
disposant d'un espai a l'àrea de drets de la Fira en el cas dels agents literaris.
b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.
2. Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases no són compatibles amb altres ajuts per a
la mateixa finalitat de l'Institut Català de les Empreses Culturals ni d'altres ens públics o privats.

—4. Despeses subvencionables
1. Són únicament subvencionables les despeses següents:
a) Despeses de viatges per a l'assistència a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019. En aquest
apartat només se subvencionen:
a.1) Despeses de transport per a un màxim de 2 persones. En cap cas s'accepten els bitllets de classes
preferents, despeses de transports urbans ni lloguer de vehicles.
a.2) Despeses d'allotjament per a un màxim de 2 persones. L'import subvencionable no pot superar els 130,00
euros per persona i nit.
b) Despeses d'acreditacions i de lloguer d'espais a l'àrea de drets de la Fira Internacional del Llibre de Buenos
Aires 2019.
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—5. Quantia
La subvenció és per un import màxim de 1.500,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de
qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els
200.000,00 euros.

—6. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació que preveu la base general 7, que
consisteix en el projecte d'actuació, el pressupost i les declaracions responsables corresponents. El projecte
d'actuació ha d'incloure en tot cas:
a) Trajectòria de la participació de l'empresa sol·licitant en fires internacionals del llibre.
b) Objectius de la participació de l'empresa sol·licitant i agenda prevista a la Fira Internacional del Llibre de
Buenos Aires 2019.
c) Relació del/s producte/s que es presentaran a la Fira.

—7. Criteris de valoració
Les sol·licituds poden obtenir una puntuació màxima de 50 punts i es valoren d'acord amb els criteris
següents:
a) Trajectòria de la participació de l'empresa sol·licitant en fires internacionals del llibre. Fins a un màxim de 10
punts.
b) Alineació entre els objectius de la participació de l'empresa sol·licitant i la seva agenda prevista a la Fira
Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019. Fins a un màxim de 20 punts.
c) Interès cultural dels productes que es presentaran a la Fira. Fins a un màxim de 20 punts.

—8. Comissió de valoració
Les sol·licituds les analitza una comissió de valoració constituïda per:
a) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de Mercats de l'ICEC, que presideix i coordina les reunions.
b) La persona titular de la Direcció de l'Àrea del Llibre de l'ICEC.
c) Tres professionals externs a l'ICEC, experts en la matèria objecte de la subvenció.
d) Una persona tècnica de l'Àrea de Mercats de l'ICEC, amb veu i sense vot, que exerceix de secretària.

—9. Pagament
El pagament del 100% de la subvenció es tramitarà a partir de la seva justificació.

—10. Justificació
1. Les empreses beneficiàries han de presentar el compte justificatiu, com a màxim, el primer dia hàbil del mes
de juny de l'any de concessió de la subvenció.
2. Les modalitats de justificació són les que determina la base general 16.2, que són el compte justificatiu amb
aportació de justificants de despesa o el compte justificatiu simplificat.

—11. Altres obligacions de les persones beneficiàries
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Les persones beneficiàries de les subvencions han d'incloure en els elements informatius i de difusió de
l'activitat objecte de la subvenció l'expressió “amb el suport de la Generalitat de Catalunya” i el logotip de
Catalan Arts, que hi ha a la pàgina (http://www.catalanarts.cat/web/quisom/area), si es duu a terme després
de la resolució de concessió de la subvenció.

(18.355.045)
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