
ANNEX 2

Sol·licitud per ser inscrit en la convocatòria de subvencions per donar suport a les 
despeses realitzades en relació amb activitats ajornades o suspeses emmarcades dins
l’organització i la producció de fires i festivals en l’àmbit de la música, la literatura i el
pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals, els estudis 
locals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de trobades i jornades 
professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a 
terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2020

1. Dades del sol·licitant

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

Adreça

CP Localitat

Municipi
Comunitat 
autònoma

País Adreça electròn.

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 Adreça electròn.

Tel. fix Tel. mòbil

 B Autor i beneficiari únic
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2. Dades de l'activitat concreta

Descripció breu de l’activitat:

Festival o jornada en què s’emmarca l’activitat:

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

des de  fins a 

Naturalesa de l’activitat:

 Ajornada, amb nova data prevista per a (dd/mm/aaaa)  . 
 Suspesa.

Despeses realitzades

Pressupost sense IVA:   € (1)

Pressupost amb IVA:  €  (2)

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

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

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

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

3. Documentació que s'ha d'adjuntar

Documentació Adjunta
Presentada

anteriorment

a) Acreditació de la identitat. Si el sol·licitant és persona física: 
fotocòpia del DNI, passaport o NIE. Si el sol·licitant és persona 
jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del 
representant.

b) En el cas de les persones jurídiques, la documentació acreditativa 
dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de 
constitució de l’empresa i estatuts).

c) En el cas de les persones jurídiques, document acreditatiu de la 
representació legal del sol·licitant.

d) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat 
(annex 3).

e) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. 
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Documentació Adjunta
Presentada

anteriorment

f) Memòria descriptiva de l’activitat ajornada o suspesa, així com 
informació breu del festival en el qual s’emmarca.

g) Pressupost detallat (amb i sense IVA).

h) Acreditació dels requisits expressats en els punts 1.2 (projecció 
exterior de la cultura de les Illes Balears) i 1.3 (mínim 30 % d’artistes i
agents culturals de les Illes Balears, excepte festivals audiovisuals i 
jornades d’estudis locals) de la convocatòria.

i) Si escau, contractes del personal de suport.

j) Acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de la subvenció 
és titular del compte bancari facilitat.

k) Material complementari, si escau.

l) Acreditació d’estar al corrent de pagaments davant:
- l’Administració de l’Estat____________________________________________
- l’Agència Tributària de les Illes Balears_____________________________
- la Seguretat Social__________________________________________________

Si s’ha presentat anteriorment, la validesa es limita als 6 mesos des 
de la seva expedició.

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:
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