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He de ser artista per presentar-me a les residències de Cultura Resident?
Poden optar a la convocatòria persones que desenvolupen els seus projectes
en l’àmbit de la creació, la producció i la investigació artística contemporània
escènica, visual, musical, literària, audiovisual o qualsevol altre àmbit de pensament contemporani, així com professionals de l’antropologia, sociologia,
educació o qualsevol altre àmbit de treball que desenvolupen la seua activitat en el camp de la mediació cultural. S’ha de tindre en compte que els
centres on es desenvolupen les residències compten amb equipament tècnic bàsic però no especialitzat, ni tenen maquinària o accés a punts d’aigua
(comunament anomenats “tallers bruts”).
Puc presentar-me en col·lectiu?
Sí, però es mantenen les condicions d’honoraris, desplaçaments i producció,
donant-se tractament d’unitat. En cas de presentar sol·licitud com a col·lectiu
però no formalitzat legalment, les prestacions seran assignades a la persona
que figure en el formulari, entesa com designada pel col·lectiu sol·licitant. Si
el col·lectiu no està legalment constituït han de figurar tots/es els/les autores
del projecte en la sol·licitud en cas que diversos membres emeten factures en
el projecte. Tots/es hauran de complir les obligacions tributàries establertes
per llei i estar en disposició d’emetre factures.
He nascut a la Comunitat Valenciana però estic vivint fora, puc presentar-me?
Sí, has de presentar el DNI. No cal que presentes l’empadronament si estas
vivint a la Comunitat Valenciana. En el cas de les residències de l’estranger
només podran presentar-se les persones nascudes o amb arrelament a la
Comunitat Valenciana.
He nascut fora de la Comunitat Valenciana però visc aquí, puc presentar-me?
En aquest cas, a més del DNI-NIE-passaport, has de presentar el Certificat
d’Empadronament actualitzat, tot en un mateix pdf. En el cas de les residències de l’estranger només podran presentar-se les persones nascudes o amb
arrelament a la Comunitat Valenciana.
No he nascut a la Comunitat Valenciana i no visc aquí, puc presentar-me?
Sí, tot i que al menys el 50% de projectes seleccionats per cada convocatòria
correspondran a creadors o creadores arrelades a la Comunitat Valenciana.
En el cas de les residències de l’estranger només podran presentar-se les
persones nascudes o amb arrelament a la Comunitat Valenciana.
Puc presentar-me i després que facture una altra persona?
No, la factura ha de ser emesa per la mateixa persona, física o jurídica, que es
presente a la convocatòria, siga seleccionada i signe el contracte.
Puc facturar a través d’una associació?
Si l’autor/autora o grup és una associació, societat o col·lectiu legalment
constituït en qualsevol de les formes previstes per la llei que els habilita per
emetre factures i la facturació dels beneficis de la residència es realitzarà a
través d’aquesta entitat, la sol·licitud s’ha de fer a nom de l’entitat, indicant
els/les components o autores del projecte en el formulari de sol·licitud.
Puc emetre factures sense IVA o amb tipus d’IRPF reduïts?
Per poder rebre els pagaments, és indispensable presentar a el Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana els certificats que demostren estar al
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corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Els
seleccionats i seleccionades han de complir amb totes les seues obligacions
administratives, així mateix, tots i totes són responsables de la seua situació
administrativa i de respondre per ella en cas de qualsevol situació administrativa. Si les factures s’emeten sense IVA o amb tipus reduïts d’IRPF haurà
d’estar degudament indicat i justificat en la factura emesa.
Com he emetre les factures?
El pagament a les persones seleccionades s’efectuarà mitjançant transferència bancària prèvia presentació de les factures reglamentàries únicament a
través de el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Aministració General de l’Estat FACE: https://face.gob.es/es
Cada participant ha de facturar a través d’aquesta plataforma i pels seus
propis mitjans. Al CMCV podem assessorar sobre l’ús de la plataforma, però
en cap cas realitzar les factures en nom de l’artista o col·lectiu o solucionar
problemes tècnics i/o administratius derivats de l’equip informàtic del/la resident, les seues signatures electròniques, etc. A les persones seleccionades
se’ls remetrà el manual d’ús i els codis de facturació.
On puc aconseguir els certificats d’estar al corrent de la meua situació fiscal?
No pots tindre deutes amb l’administració per presentar-te a la convocatòria.
Els certificats els pots aconseguir a través d’aquests enllaços
—— Certificat d’estar al ‘corrent en Hisenda
https://cutt.ly/Kk3dhRY
—— Certificat d’estar al corrent en la seguretat social
https://cutt.ly/rkj4xXY
El CMCV pot fer la factura per mi o gestionar-me la producció?
Des del CMCV podem oferir assessorament bàsic sobre com realitzar la factura, però ha de ser l’artista qui emeta les seues factures, gestione el seu perfil
de FACE i, si considera oportú, es assessore per un professional (assessoria,
gestoria) sobre com realitzar la seva facturació. El/la resident és així mateix
responsable de la seua situació fiscal i gestiona el pressupost de producció i
pagaments a tercers que es deriven del seu projecte.
Quant de temps tardaré a cobrar?
Els pagaments es realitzen mitjançant transferència i depenen de tresoreria.
La gestió del pagament comporta uns tràmits que fan que no siga immediat,
pel que en general passarà un mínim de dues setmanes entre que s’emeta la
factura i es reba l’import. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
està compromès amb la millora de la situació de el sector cultural i especialment dels autors i autores. El pagament es realitzarà per ordre de facturació.
En tot cas, es farà dins dels terminis legals i el més aviat possible.
Quan s’ingressa el percentatge corresponent al segon pagament d’honoraris i producció?
El 30% restant d’honoraris i producció s’ha d’ingressar mitjançant transferència després d’haver acabat el període de residència, d’acord amb la disponibilitat de tresoreria. El/la resident ha de conservar tots els justificants de
despesa vinculats a la seua residència per si des de la coordinació de Cultura
Resident se sol·licita justificació. Una vegada que des coordinació es confirme
que tot està correcte, es pot realitzar la segona factura amb les quantitats
econòmiques restants.
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Puc exposar els resultats de la residència al CMCV?
Les residències no són instàncies expositives, sinó processuals i de creació.
A la fi de la residència hi haurà un moment d’open studio per compartir els
processos de cada projecte en els espais disponibles a cada centre. Els open
studio són trobades de caràcter efímer on mostrar total o parcialment els resultats, processos i materials que hagen sorgit durant la residència. Els espais
expositius, escènics, i d’altra índole del centre de residència poden ser usats
sempre que no interfereixen en la programació expositiva, escènica i de qualsevol índole destinada pel centre per a aquests espais.
Com es difondrà el projecte?
La pàgina web www.consorcimuseus.gva.es tindrà un apartat específic dedicat als projectes seleccionats, en el qual s’inclourà una descripció de cadascuna
de les residències, informació del seu autor/a, enllaç a la seua web, acompanyada per les imatges que facilite el creador o creadora. Així mateix el Consorci
de Museus fa difusió dels projectes en xarxes socials i puntualment en mitjans
de comunicació.
Puc viure al meu domicili habitual i anar puntualment o de manera parcial
a l’espai de residència per a realitzar la meua proposta?
Les residències impliquen residir i treballar en el context proposat, per la qual
cosa no es consideraran projectes de residència els plantejats de manera intermitent ni amb absències no justificades de l’espai destinat al seu desenvolupament.
Necessite absentar-me de la residència, és possible compaginar-la amb
altres projectes?
S’haurà d’informar a l’organització de les absències. El/la resident es compromet a desenvolupar el projecte dins el calendari proposat i amb els recursos
d’honoraris corresponents a aquest període, que comprèn el desenvolupament de la residència així com les reunions, trobades i altres activitats proposades per l’organització. En el cas de no poder assistir a aquests esdeveniments o d’haver d’absentar-se del lloc de residència, se sol·licitarà justificant
sanitari, de causes vinculades a la cura o d’urgència laboral.
Què passa si visc a la mateixa província però no en la mateixa ciutat de
desenvolupament de la residència?
Si el domicili habitual es troba a més de 50km, el CMCV proporcionarà una
ajuda d’allotjament. Si l’artista prefereix anar diàriament de l’espai de residència al seu domicili habitual, les despeses derivades d’aquests desplaçaments
seran assumides per l’artista i no es proporcionarà ajuda d’allotjament. L’allotjament el busca el/la resident de manera individual o compartida amb la resta
de residents, d’acord amb les seues necessitats i preferències.
He de fer ús de l’espai de residència?
Sí. L’espai de residència és un recurs material més d’aquesta convocatòria
com ho són el pressupost de producció, els honoraris i els viatges. A més,
aquest espai té com a objectiu funcionar com a epicentre i lloc de trobada entre artistes, projectes i institucions/centres de residència. Si el projecte necessita treballar en altres escenaris (arxius, treball de camp, entrevistes,
lloguer de taller per al maneig de maquinària específica...) ha d’indicar a la
coordinació de la residència perquè no supose un incompliment de les bases
de la convocatòria.
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En què consisteix el programa d’acompanyament?
El programa d’acompanyament i trobades de Cultura Resident té com a objectiu facilitar una interlocució i una persona de referència per a la coordinació i mediació entre la institució, els centres col·laboradors, els projectes
en residència i el context local. A més d’assistència logística i administrativa
(contractes, viatges, seguiment de factures...) té com a objectiu vincular els
projectes amb el teixit cultural local i proposar trobades entre residents, així
com oferir acompanyament i seguiment durant el procés creatiu. Les trobades vinculades a aquest programa es consideren part dels beneficis de la
residència i el/la resident haurà d’assistir a aquestes trobades amb agents
i reunions de seguiment excepte causa justificada. Els trajectes per assistir
a aquestes trobades, en el cas que no tinguen lloc en l’espai de residència,
seran assumits pel CMCV.
Quines són les mesures previstes en el cas que la residència s’interrompa
per motius sanitaris o d’índole obligatòria?
Les residències no es cancel·laran , sinó que es reubicaran en un altre calendari, en algun cas puntual, es pot valorar el desenvolupament a distància.
Puc vendre la meua obra un cop finalitzat el període de residència o participar en una exposició amb ella?
Sí, l’obra és de l’artista o col·lectiu i la venda o exhibició de la mateixa és únicament la seua decisió com autors/es. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana es compromet a respectar, escrupolosament, els drets de l’autor o autora sobre la seua obra, reconeixent, en tot moment, la seua autoria.
Si es tracta d’una publicació, el CMCV es quedarà uns exemplars com arxiu.
Com he de citar el CMCV en el meu resultat, ja sigua publicació, audiovisual web o altres formats i/o suports?
El projecte haurà de citar-se en els crèdits, webs i en les comunicacions formals de la següent manera:
TÍTOL és un projecte de l’AUTOR/A seleccionat en la convocatòria Cultura Resident ANY de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb EL CENTRE COL·LABORADOR A CASTELLÓ, ALACANT O VALÈNCIA.
Per a les mencions en xarxes socials i altres plataformes de caràcter informal,
el projecte ha de portar el hashtag #Culturaresident, etiquetar el Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana i al centre col·laborador.
He de utilitzar logotips?
Sí, l’equip del CMCV facilitarà els logotips adequats per al tipus de suport
usat per l’artista. Abans de difondre el resultat de la residència tant en digital com d’imprimir publicacions o altres suports analògics, la coordinació del
CMCV ha de donar el vistiplau a l’ús i col·locació de logotips i crèdits.
Treballaré amb col·laboradors/es, qui gestiona aquests drets d’autoria i
reproducció?
Si la proposta inclou drets de terceres persones, els/les residents garanteixen l’obtenció dels drets, autoritzacions i/o llicències necessàries, exonerant
al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana de qualsevol reclamació al
respecte. Així mateix, qualsevol resultat que es realitze de forma col·laborativa a través d’entrevistes, grups de treball, etc, ha de comptar amb l’aprovació
de les persones implicades.

