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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ I EL DESISTIMENT DE LES 
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A LA MOBILITAT D’ARTISTES PER A ACTUACIONS I/O 
GIRES EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA I LES ARTS ESCÈNIQUES  

Ref. 02/ L0169 U10 N-2020_MÚSICA I ESCÈNIQUES_INAD_DEST 

 
 
Fets 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon 
Llull), de 21 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8236 de 29 de setembre de 2020) s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 
2020.  
 
2. En data 15 d’octubre de 2020 finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el marc d’aquesta 
convocatòria. 

 
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a 
l’expedient. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
 
3. L’acord de govern Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model 
tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el 
model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se 
n'aprova el text íntegre.  
 
4. Els articles 21, 93, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
5. La base 10 que regeix la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o 
gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques regula la inadmissió i el desistiment de les 
sol·licituds. 
 
D’acord amb la base 10.3, la qual estableix que prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan 
instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds,  
 
 
Resolc, 
 
1. Inadmetre les sol·licituds de subvenció que es detallen en annex I. 
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2. Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment de les sol·licituds de subvenció que es 
detallen en annex II. 
 
 
Recursos procedents 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
i amb l’article 19 dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant de la 
directora de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en 
què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va 
produir la publicació. 
 
La instructora 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0169 U10 N-CIR 348/20- 2  
Sol·licitant: Drakonia Productions S.L. 
Artista: Drakonia  
Dates: 06/07/2020 a 28/08/2020 

Activitat: gira de trenta nou actuacions de la companyia Drakonia amb l'espectacle "La Flamme de 
Drako". Allègre-les-Fumades, Baix, Biron, Bouge Chambalud, Chabeuil, Fouesnant, La Foret 
Fouesnant, La Môle, Le Castellet, Marigny, Nîmes, Penestin-sur-Mer, Puget sur Argens, Remoulins, 
Sante Foy de Belves i Sarzeau (França) 

Import sol·licitat: 9.148,54 € 

Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 05 d’octubre del 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una gira de trenta nou actuacions de la companyia 
Drakonia amb l'espectacle "La Flamme de Drako" del 6 de juliol al 28 d’agost de 2020. 

La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 

La base 1.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques estableix que no 
són objecte d’aquesta convocatòria, entre d'altres, "la realització d'actuacions que no estiguin incloses 
dins un circuit professional." 

Per tant, les despeses sol·licitades per actuar a França no són subvencionables, ja que la gira es 
porta a terme en càmpings, un tipus d’ equipament que no pertany als circuits professionals de les 
arts escèniques.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-CIR 410/20- 2  
Sol·licitant: Manuel Alcántara Párraga 

Artista: Cia. Manuel Alcántara  
Dates: 30/09/2020 
Activitat: una actuació de la Cia. Manuel Alcántara amb l'espectacle "Déjà vu". Huesca (Espanya) 

Import sol·licitat: 950,00 € 

Import subvencionable·: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 14 d’octubre del 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona sol·licitant 
presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una actuació de la companyia Cia. Manuel 
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Alcántara amb l'espectacle "Dejà vu" el 30 de setembre de 2020, a la Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca (Espanya). 

La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 

La base 1.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques estableix que no 
són objecte d’aquesta convocatòria, entre d'altres, "l’assistència a fires i mercats per fer showcases”. 
 
Per tant, les despeses sol·licitades per actuar a la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca 
no són subvencionables ja que es tracta d’una fira inscrita en la coordinadora de ferias de Artes 
escénicas del Estado (COFAE).  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 391/20- 2  
Sol·licitant: Sol Picó Cia. de Danza SL.  

Artista: Sol Picó Cia. de Danza 
Dates: 05/08/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Sol Picó Cia. de Danza amb l'espectacle "Incovidació en do 
major". Sagunt ( Espanya) 

Import sol·licitat: 1.005,83 € 

Import subvencionable: 0,00 €  
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 13 d’octubre de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Sol Picó Cia. de Danza 
SL presenta una sol·licitud de subvenció per a una actuació de la companyia Sol Picó Cia. de Danza 
amb l'espectacle "Incovidació en do major”, el 5 d’agost del 2020 al Festival Sagunt a escena, a 
Sagunt (Espanya). 

Juntament amb la sol·licitud, tal com s’estableix a la base 7 que regeix aquesta convocatòria, el 
sol·licitant aporta el contracte on s’especifica que l’artista percep contraprestació econòmica  per les 
seves actuacions, signat entre l’entitat organitzadora (Institut Valencià de Cultura) i la companyia.  

La segona clàusula del contracte estableix que la quantitat indicada a la clàusula primera en concepte 
de catxet, per un total de 13.800 € més IVA, inclou les despeses d’allotjament, desplaçament i 
transport de càrrega corresponents a l’actuació objecte del contracte.  

La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 
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La base cinquena de les bases esmentades estableix que les despeses subvencionables són 
únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la 
càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.  
 
Per tant, les despeses sol·licitades per actuar al Festival Sagunt a escena no són subvencionables ja 
que són assumides per l’entitat organitzadora.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-DAN 392/20- 2  
Sol·licitant: Kiting Kità SL  
Artistar: Camut Band 
Dates: 16/07/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Camut Band amb l'espectacle "Big Drums". Teruel (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.292,49 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 13 d’octubre de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds,  Kiting Kità SL presenta 
una sol·licitud de subvenció per a una actuació de la companyia Camut Band amb l'espectacle "Big 
Drums", el 16 de juliol del 2020 al Festival La Huella de Teruel (Espanya). 
 
Juntament amb la sol·licitud, tal com s’estableix a la base 7 que regeix aquesta convocatòria, el 
sol·licitant aporta el contracte on s’especifica que l’artista percep contraprestació econòmica per les 
seves actuacions, signat entre l’entitat organitzadora (Ayuntamiento de Teruel) i la companyia. La 
segona clàusula del contracte estableix que la quantitat indicada en aquesta mateixa clàusula en 
concepte de catxet, per un total de 3.700,00€ més IVA inclou les despeses d’allotjament, 
desplaçament i transport de càrrega corresponents a l’actuació objecte del contracte.  
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 
 
La base cinquena de les bases esmentades estableix que les despeses subvencionables són 
únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la 
càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.  
 
Per tant, les despeses sol·licitades per actuar al Festival la Huella de Teruel no són subvencionables 
ja que estan assumides per l’entitat organitzadora.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
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L0169 U10 N-DAN 429/20- 2  
Sol·licitant: Isabelle Laudenbach 
Artista: Laboratoria 
Dates: 24/07/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Laboratoria amb l'espectacle "Y perdí mi centro". Granada 
(Espanya) 
Import sol·licitat: 1.126,02 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 15 d’octubre de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Isabelle Laudenbach 
presenta una sol·licitud de subvenció per a una actuació de la companyia Laboratoria amb 
l'espectacle "Y perdí mi centro", el 24 de juliol del 2020 al Festival Fex de Granada (Espanya). 
 
Juntament amb la sol·licitud, tal com s’estableix a la base 7 que regeix aquesta convocatòria, el 
sol·licitant aporta el contracte on s’especifica que l’artista percep contraprestació econòmica  per les 
seves actuacions, signat entre l’entitat organitzadora (Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada) i la companyia. 
  
La segona clàusula del contracte estableix que la quantitat indicada en aquesta mateixa clàusula en 
concepte de catxet, per un total de 3.800,00 € més IVA inclou les despeses d’allotjament i 
desplaçament corresponents a l’actuació objecte del contracte.  
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 
 
La base cinquena de les bases esmentades estableix que les despeses subvencionables són 
únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la 
càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.  
 
Per tant, les despeses sol·licitades per actuar al Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
no són subvencionables ja que estan assumides per l’entitat organitzadora.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com indica el punt 10 
de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 372/20- 2  
Sol·licitant: La Mecànica SCP  
Artista: La Mecànica 
Dates: 18/09/2020 a 21/09/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia La Mecànica amb l'espectacle "Water Falls". Milà (Itàlia) 
Import sol·licitat: 372,78 € 
Import subvencionable: 0,00 €  
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 10 d’octubre de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, La Mecànica SCP   
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presenta una sol·licitud de subvenció per a dues actuacions de la companyia La Mecànica amb 
l'espectacle "Water Falls", del 18 al 21 de setembre de 2020 al Festival Tendenza Clown a Milà (Itàlia). 
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en 
l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 (DOGC núm. 8236 - 29.9.2020) estableix 
que aquesta concessió de subvencions es regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de 
Direcció de data 1 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8229 de 21.09.2020) i per la normativa general 
de subvencions. 
 
El punt 7.C de les bases estableix com a requisits per a considerar vàlid un justificant de pagament, 
“la identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha de ser el beneficiari de l’ajut i 
ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social”. 
 
En aquest cas, en el justificant de pagament que la persona sol·licitant aporta en relació amb l’import 
de 300.00 € apareix com a titular del compte que realitza el pagament el nom d’una persona jurídica 
(Giant Innovation Ltd) diferent al de la persona sol·licitant. En conseqüència, l’import sol·licitat restant 
és de 72,78 €, inferior a l’import mínim subvencionable de 150,00 € que estableix la base 5.2. 
 
Pels motius esmentats anteriorment, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal 
com indica el punt 10 de les bases. 
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ANNEX II 
 
 
L0169 U10 N-CIR 376/20- 2  
Sol·licitant: Ramón Muñoz Farreny 

Artista: Professor Karoli 
Dates: 21/08/2020 a 08/10/2020 

Activitat: cinc actuacions de Professor Karoli amb l'espectacle "Karoli l'home roda". Liédena, Meliana, 
Palència i València (Espanya) 

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 

El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 14 d’octubre 
de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-MU 358/20- 2  
Sol·licitant: Bandarra Street Orkestra Sociomusical 
Artista: Bandarra Street Orkestra 
Dates: 01/08/2020 a 03/08/2020 
Activitat: cinc actuacions de la formació Bandarra Street Orkestra al festival Corso de la Lavande. 
Dignes des Bains (França) 
Import sol·licitat: 2.100,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 21 d'octubre  
de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-MU 497/20- 2  
Sol·licitant: Francisco Gabriel Garcia Fullana  
Artista: Francisco Fullana 
Dates: 18/07/2020 a 02/08/2020 
Activitat: gira d'onze actuacions de Francisco Fullana. Sonoma, Califòrnia (Estats Units d'Amèrica. 
Illes menors allunyades) 
Import sol·licitat: 787,82 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import proposat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 6 de 
novembre de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de 
les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 399/20- 2  
Sol·licitant: Ramon Molins Marqués.  
Artista: Zum Teatre 
Dates: 29/08/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Zum Teatre amb l'espectacle "Hippos". Ourense (Espanya) 
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Import sol·licitat: 912,57 € 
Import subvencionable: 0,00 €  
Import atorgat: 0,00 € 
 
El sol·licitant manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la subvenció en data 03 de 
novembre de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de 
les bases. 

 

 


