
ANNEX 2

Sol·licitud per ser inscrit en la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any

2019

1. Dades del sol·licitant

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

Adreça

CP Localitat

Municipi
Comunitat
autònoma

País
Adreça
electrònica

Tel. fix Tel. mòbil

Actua en qualitat de (marcau i/o completau l'opció que correspongui):

 A Representant d'una entitat

Raó social

NIF

Domicili

CP Localitat

Municipi Comunitat
autònoma

País A/e

Tel. fix Tel. mòbil

 B Autor i beneficiari únic

El sol·licitant actua com a:

Artista o representant. Nom de l'artista: 

Promotor

2. Línia de subvenció a la qual es presenta 

 a)  Suport  a la mobilitat dels artistes, mànagers i  representants,  editors fonogràfics i  tots els
professionals de l’àmbit de la música de les Illes Balears. 

 b) Suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de
les Illes Balears. 
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3. Dades de l'activitat concreta

Descripció breu: 

Data prevista de l'activitat (introduïu-la amb format dd/mm/aaaa): 

des de  fins a 

3.1. Emplenau aquesta secció només en el cas de sol·licitar suport a la MOBILITAT (1.2.a).

Zona: 

Nre. Ciutats: Nre. Persones: Nre. nits: 

Càrrega: sí no Seients extra (1/2): 

Acreditació:  € Nombre de dies: 

Total sol·licitat:   €

Imports màxims per a MOBILITAT
Màxims

Zona
Desplaça-
ment per
persona

Allotjam.
pers /día

Manute
n. pers./

dia

Càrrega /
seients
extra

/ Lloguer
d'instru-
ments

Acredit.
per

pers.*

6 pers. o
menys 

7-12
persones

Més de
12

persones

Illes Balears 60 € 60 € 18 € 300 € 350 € 1.000 € 2.000 € 4.500 €
Espanya
peninsula
r

1
ciutat

150 €
60 € 18 € 400 € 350 € 2.000 € 3.500 € 5.000 €

+ 1 250 €
Europa i 
Illes 
Canàries

1
ciutat

350 €
60 € 18 € 600 € 350 € 3.000 € 5.000 € 7.500 €

+ 1 500 €

Fora
d'Europa

1
ciutat

800 €
60 € 18 € 800 € 350 € 4.000 € 6.500 € 9.000 €

+1 1.000 €

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

La quantitat sol·licitada s'ha de justificar amb factures.
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3.2. Emplenau aquesta secció només en el cas de sol·licitar suport a la PROJECCIÓ EXTERIOR
(1.2.b):

3.2.1. Mobilitat

Zona: 

Núm. ciutats: Núm. persones: Núm. nits: 

Total sol·licitat:   €

Imports màxims per a MOBILITAT
Màxims

Zona
Desplaça-
ment per
persona

Allotjam.
pers /día

Manuten.
pers./dia

Acredit. per
pers.*

6 pers. o
menys 

7-12
persones

Més de
12

persones
Illes Balears 60 € 60 € 18 € 350 € 1.000 € 2000 € 3.000 €
Espanya
peninsula
r

1 ciutat 150 €
60 € 18 € 350 € 2.000 € 3.500 € 5.000 €+ 1

250 €

Europa i 
Illes 
Canàries

1 ciutat 350 €
60 € 18 € 350 € 3.000 € 5.000 € 7.500 €

+ 1 500 €

Fora
d'Europa

1 ciutat 800 €
60 € 18 € 350 € 4.000 € 6.500 € 9.000 €

+1 1.000 €

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

La quantitat sol·licitada s'ha de justificar amb factures.

3.2.2. Despeses de promoció

Pressupost sense IVA:   € (1)

Pressupost amb IVA:  €  (2)

(1) Aquesta és la base d'on s'extreu la quantitat subvencionable sotmesa a valoració.

(2) Aquesta és al quantitat que s'ha de justificar amb factures.

Quantitat que se sol·licita a l'Institut d'Estudis Baleàrics

(total sol·licitat apartat 3.2.1 + pressupost sense IVA apartat 3.2.2):    €

A  les  subvencions  que  no  presentin  el  pressupost  amb  IVA,  l'òrgan  instructor  els  sumarà
automàticament el 21% per aquest concepte.
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4. Documentació que s'ha d'adjuntar

Documentació Adjunta
Presentada
anteriorment

a) Acreditació  de  la  identitat  de  l’empresa.  En  cas  de  ser  una
persona física, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o NIF.

b)  La documentació  acreditativa  dels  requisits  de la  condició  de
beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i estatuts.)

c) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat
(annex 2).

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l'IVA.

e) Memòria descriptiva detallada del projecte.

f) Pressupost detallat del projecte (amb i sense IVA).

g)  Contracte o carta d'invitació de l'entitat que du a terme l'activitat,
si escau.

h) Material complementari (gràfic o fonogràfic), si escau.

i) Acreditació d'estar al corrent de pagaments davant l'Administració
de l'Estat,  l'Agència Tributària de les Illes Balears i  la  Seguretat
Social (per a subvencions de més de 3.000 €).

5. Dades bancàries

Declar que som el titular del compte bancari  següent i  us sol·licit  que hi  ingresseu l'import de la
subvenció.

Codi IBAN del compte bancari: Codificació addicional IBAN no espanyols

- - - - -

SWIFT

(només per a beneficiaris no espanyols):

I perquè quedi constància de la sol·licitud, sign aquest document.

Data (dd/mm/aaaa): Signatura del 
sol·licitant:

E.P.E. Institut d'Estudis Baleàrics
CIF Q0700733I
Carrer de la Protectora, 10 - 07012 Palma
Tel. 971 17 89 96
info@iebalearics.org
www.iebalearics.org


	Nom: 
	DNI: 
	Adre#C3#A7a: 
	CP: 
	Localitat: 
	Prov#C3#ADncia: 
	Pa#C3#ADs: 
	email: 
	Tel-fix: 
	Tel-m#C3#B2bil: 
	DNI_2: 
	Nom_2: 
	Adre#C3#A7a_2: 
	TextBox: 
	Localitat_2: 
	Prov#C3#ADncia_2: 
	Pa#C3#ADs_2: 
	Tel-fix_2: 
	Tel-fix_3: 
	OptionButton1: Off
	Prov#C3#ADncia_3: 
	Municipi: 
	email_2: 
	OptionButton2: 2
	artista-si: Off
	nom-artista: 
	artista-no: Off
	Descripci#C3#B3: 
	Datainici: 
	Datafi: 
	total: 
	Datainici_2: 
	Datainici_3: 
	Datainici_4: 
	Datainici_5: 
	carrega-si: Off
	carrega-no: Off
	total_2: 
	Datainici_6: 
	ComboBox: []
	senseIVA: 
	ambIVA: 
	ComboBox_2: []
	Datainici_7: 
	Datainici_8: 
	Datainici_9: 
	total_3: 
	Quadre de text 1: 
	IBAN1: ES
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	IBAN5_2: 
	IBAN6: 
	SWIFT: 
	4-b-adjunta: Off
	4-b-anterior: Off
	OptionButton13: Off
	Datainici_10: 
	4-a-adjunta: Off
	4-a-anterior: Off
	OptionButton14: Off
	OptionButton15: Off
	OptionButton16: Off
	OptionButton18: Off
	OptionButton16_2: Off
	OptionButton13_2: Off


