
Annex 2. SOL·LICITUD CONCESSIÓ BONUS TURÍSTICS

       CODI PROMOCIONAL 

DADES PERSONALS DEL TITULAR DE LA PREINSCRIPCIÓ:  

 ,amb DNI  i domicili a
 (població        ), mail 

 , telèfon de contacte  amb l’objecte de 
sol·licitar la concessió de la subvenció bonus turistic  de la convocatòria d’ajudes per a incentivar la 
demanda dels serveis turístics i reactivar l’economia de les Illes Balears per la Covid-19. 

DADES ACOMPANYANT 1 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

DADES ACOMPANYANT 2 

 ,amb DNI i domicili  a
 (població  ) 

DADES ACOMPANYANT 3 

DADES ACOMPANYANT 4 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

DADES ACOMPANYANT 5 

DADES ACOMPANYANT 6 

DADES ACOMPANYANT 7 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 



DADES ACOMPANYANT 8 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

DADES ACOMPANYANT 9 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

DADES ACOMPANYANT 10 

 ,amb DNI i domicili a
 (població  ) 

ADJUNTA   a aquesta sol·licitud la següent documentació: 

a.) La sol·licitud (ANNEX 2) degudament complimentada que anirà acompanyada de: 
- Certificat d’empadronament
- Certificat de compte bancari que es podran descarregar al següent enllaç:

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1714109&coduo=32&lang=ca
b.) Factura on hauran de quedar clarament reflectits els següents punts: 

- Identificació de l’emissor (agència de viatges)
- els serveis separats i desglossats per conceptes e imports (taxes e impostos exclosos)

identificant clarament quins són objecte de la subvenció.
- Identificació de la persona/es beneficiària/es (no podrà ser diferents a les indicades a la

preinscripció)
- Codi promocional assignat a la preinscripció

c.) Justificant del pagament efectuat per la persona beneficiària que ha de ser la titular de la 
preinscripció. 

DECLARA  
1.- Que autoritza a l’agencia de viatges                                                                                      , com entitat 
col·laboradora la presentació de la documentació per la tramitació de la sol·licitud de concessió de 
subvenció corresponent al Codi promocional de l’encapçalament . 
2.- Que autoritza a l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balear a realitzar les comprovacions de 
què com a beneficiari de la subvenció es troba al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat 
social. En cas de no autorització expressa, el beneficiari haurà d’aportar els certificats de trobar-se al 
corrent de les obligacions tributàries (estatal i autonòmica) i seguretat social. 
3.- Que una vegada realitzades les comprovacions s’aboni al compte titular del beneficiari l’import 
corresponent a la subvenció justificada.  
4.- Que don el meu consentiment per a l'ús del correu electrònic facilitat, per a la comunicació de 
futures promocions que realitzi l'AETIB destinades als residents a les Illes Balears.

I perquè així consti, es signa la present en  , a de  de 2021 

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1714109&coduo=32&lang=ca
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