
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
PER A NOVES CREACIONS EN ARTS DE CARRER

Una iniciativa de la Plataforma

Presentació.

La Plataforma d’Arts de Carrer (la plataforma) obre la recepció de propostes en el marc del Suport per a noves 
creacions en arts de carrer. Aquesta convocatòria té la voluntat de recolzar la creació de noves produccions  i a 
aquelles companyies de teatre, circ, dansa, clown, titelles, arts visuals i/o treballs transdisciplinars que tenen com a 
escenari el carrer.

Període de recepció de propostes.

La convocatòria s’iniciarà el dia 8 d’octubre de 2018 i finalitzarà el dia 2 de novembre de 2018.

Material a presentar.

Cal emplenar el formulari de la sol·licitud amb les dades de la persona física o jurídica: 
http://artsdecarrer.cat/suport-a-la-creacio/

Paral·lelament s’ha de fer arribar la següent documentació per correu electrònic, mitjançant l’adreça 
artsdecarrer@gmail.com:

• Dossier complet del projecte que ha de constar – com a mínim– de: Síntesi d’una pàgina // Informació detallada 
del projecte artístic i trajectòria dels seus responsables // Requisits tècnics // Pressupost de despeses i ingressos // 
Calendari de treball // Altres. 

• Quan s’escaigui, cartes de compromís de coproducció i/o programació, així com altres documents que 
reflecteixin la implicació de diferents agents en el projecte.

La plataforma es reserva el dret a sol·licitar tota la documentació que sigui necessària per acreditar el contingut de 
les dades aportades així com altres informacions complementàries relatives al projecte i necessàries per a la seva 
valoració.

Condicions de participació.

• Poden presentar sol·licitud creadores i creadors i companyies professionals amb domicili fiscal a Catalunya. 

• Queden excloses aquelles companyies o artistes vinculades a esdeveniments associats a la Plataforma d’Arts de 
Carrer.

• Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.

#nibutaquesniparets Amb el suport de:

info@artsdecarrer.cat 
www.artsdecarrer.cat
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Condicions econòmiques.

De totes les propostes que es presentin, el jurat elegirà una (1) proposta que rebrà 5.000€ (més impostos), en concepte 
de suport a la creació.

La beca no impossibilita la presentació del projecte en altres línies de suport, beques o ajuts tant públics o privats a la 
creació que puguin ajudar a la culminació del projecte.

El pagament de la beca es farà en un màxim de 30 dies després de la seva resolució i després d’haver gestionat els 
tràmits pertinents amb la plataforma.

El pagament s’efectuarà mitjançant emissió de la factura corresponent per part de la persona física o jurídica 
beneficiaria. La data màxima per emetre la factura serà el 31 de desembre de 2018. Aquesta facturà estarà subjecte a 
IVA i / o IRPF depenent de si qui l’emeti sigui persona física o jurídica. 

Jurat.

El jurat que elegirà la proposta que rebi el suport estarà format per les direccions artístiques dels esdeveniments que 
formen part de la Plataforma d’Arts de Carrer.

El jurat es reunirà per decidir les proposta el dia 9 de novembre de 2018 i es donarà a conèixer la selecció en un 
període màxim de 10 dies.

La plataforma comunicarà el seu veredicte per correu electrònic a tothom qui s’hagi presentat a la beca i els resultats 
serà publicat en el web de la plataforma així com en diversos mitjans de comunicació.

El jurat té la potestat de deixar desertes aquest suport en cas que així ho consideri.

El jurat té capacitat i poder per a interpretar-ne les bases.

Valoració.

El jurat valorará:

• Qualitat artística.

• Viabilitat tècnica i econòmica.

• Presència d’altres coproductors (tant públics com privats) i diversificació en el finançament del projecte.

• Potenciar l’espai de carrer. Es valoraran positivament aquelles propostes que no només utilitzen el carrer com 
a escenari, sinó que a més saben desplegar-se i dialogar en l’espai públic.

#nibutaquesniparets Amb el suport de:

info@artsdecarrer.cat 
www.artsdecarrer.cat
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Compromís.

L’artista o la companyia seleccionada es comprometen a estrenar la producció que rebi el suport abans del final del 
2019.

L’artista o companyia que rebi el suport haurà de firmar un full de compromís amb la plataforma.

A més, comunicativament, l’artista o la companyia haurà d’afegir als crèdits de l’espectacle: “Amb el suport de la 
Plataforma d’Arts de Carrer” i el logotip de la plataforma en tots els seus materials de difusió.

L’artista o companyia que rebi el suport estarà obligada a assistir als actes d’entrega i promoció del suport segons 
especifiqui l’organització, que ho comunicarà amb la major antelació possible.

Totes les persones sol·licitants es mostren d’acord amb aquestes bases en el moment d’efectuar la inscripció.

Acompanyament.

La Plataforma d’Arts de Carrer establirà un acompanyament artístic de la proposta guanyadora i si s’escau podrà oferir 
espais de residència o altres tipus de suport en qualsevol dels esdeveniments i organitzacions membres.

#nibutaquesniparets Amb el suport de:

info@artsdecarrer.cat 
www.artsdecarrer.cat
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D’acord amb la legislació vigent, les dades recollides en aquest formulari seran utilitzades exclusivament per a la selecció de propostes artístiques de la 

Convocatòria de suport a noves creacions en arts de carrer i amb cap més finalitat.


