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Instruccions i requisits per poder participar al Cicle Dies Musicals 2022
Amb el Cicle Dies Musicals 2022 el Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del
Consell Insular d’Eivissa té la intenció de promocionar els grups locals perquè tenguin un
espai i una oportunitat per donar a conèixer la seua creació artística.
Aquest cicle constarà de 15 concerts distribuïts de la següent manera, dels quals només
estan previstos 5 concerts amb piano i/o clavecí i que sempre seran al Centre Cultural de
Jesús, Can Ventosa i a Cas Serres:
•
•
•
•
•
•
•

•

1 a l’Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres (piano)
1 a l’Auditori del Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep de sa Talaia
2 a l’Auditori Caló de s’Olí de Sant Josep de sa Talaia
3 al Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni de Portmany
1 al Teatre Espanya de Santa Eulària des Riu
2 a l’Auditori del Centre Cultural de Jesús (piano)
3 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja (grups petits no superiors a
cinc membres i que interpretin música clàssica, música popular d’Eivissa, etc. En cap cas
podrà ser música electrònica, rock, heavy o d’estils semblants)
2 a l’Espai Cultural Can Ventosa d’Eivissa (piano).
En cap cas una mateixa agrupació podrà realitzar més d’un concert. En el cas que hi hagi
dues agrupacions amb diferents noms però amb els mateixos components no els serà
acceptada la sol·licitud.
Per poder participar-hi haurà d'haver-hi almenys un 60 % dels membres de l'agrupació
diferents.
El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni no facilitarà instruments musicals (excepte
en el cas de piano o clavecí i sempre en els espais indicats).
Les agrupacions hauran d’estar formades per almenys un 75 % dels seus membres
residents a Eivissa; per poder constatar aquest fet, el Departament de Cultura podrà
sol·licitar, una volta seleccionats els grups, el certificat de resident de cadascun dels
membres que conformin el grup.
Els grups han de ser de petit i/o mitjà format i en cap cas no es pagaran dietes i/o
desplaçaments. S’entén per petit o mitjà format, agrupacions que no superin els VUIT
integrants.
El pressupost màxim que destinarà el Consell en concepte de caixet per a cada concert serà
de 2.000 euros (suma de la base imposable comptats els impostos d’IVA). En el cas que el
grup estigui exempt d’IVA, ho haurà d’indicar al pressupost. No se seleccionarà cap grup
que l’import de les seues necessitats tècniques superin l’import del seu caixet.
La selecció del grup es farà per ordre d’arribada, sempre que compleixin amb les condicions
i els requisits establerts per a aquest cicle.
En el cas que hi hagués més d’un grup que sol·licitàs les mateixes dates, la selecció es
regirà per estricte ordre d’arribada al Registre d’Entrada del Consell d’Eivissa i en cas
d’haver realitzat el registre d’entrada a la vegada es valoraran: les noves creacions i els
nous grups o solistes que es presentin, així com els detalls d’innovació als concerts tenint en
compte l'opinió del municipi titular d’espai.
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Els grups o els solistes que estiguin interessats a participar en el Cicle Dies Musicals 2022
hauran d’atendre les següents instruccions i requisits:
•

S’ha d’emplenar el formulari que s’adjunta a aquest correu (Annex 1) i s’haurà de presentar
al Registre General d’Entrada del Consell Insular d'Eivissa (av. d’Espanya 49, Eivissa),
acompanyat de la següent documentació:
o

o
o
o

o

o

Pressupost on constaran: dades fiscals del grup o solista, data i número del
pressupost, impostos que pertoquin, concepte i dades fiscals del Consell Insular
d'Eivissa (S0733001B, av. d'Espanya, 49, Eivissa).
Necessitats tècniques de so i llum, així com la seua ubicació damunt un plànol de
l’escenari.
Imprès de transferència bancària degudament emplenat i signat, tant per la persona
sol·licitant com pel banc (Annex 2), en el cas de no haver-lo presentat anteriorment.
Imatges promocionals i logos del grup o solista per a aquest cicle: destinades a la
realització de cartells i programes de mà, que s'han de presentar amb alta resolució,
en suport digital (CD, DVD, llapis de memòria...) i en format jpg.
Programa del concert proposat en suport digital (CD, DVD, llapis de memòria...) i en
format pdf, on ha de constar: tipologia del concert, duració del concert tenint en
compte els bisos, títols de les peces a interpretar (no es podran superar els 60
minuts) i noms dels músics participants amb indicació dels instruments que toquen.
Curriculum.

LES SOL·LICITUDS QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE ES
REQUEREIX NO ES VALORARAN.
TOTA LA DOCUMENTACIÓ HAURÀ D'ANAR AMB UNA INSTÀNCIA GENERAL DEL
CONSELL INSULAR D'EIVISSA I DONAR-LI REGISTRE D'ENTRADA
•

•
•

•

El termini per presentar el formulari i la documentació adjunta serà del 7 al 30 de desembre
de 2021 a les 15.00 h. Els formularis que arribin fora de termini no es podran tenir en
compte.
No es podrà realitzar ninguna modificació de programa, formació de grup, data d’actuació ni
pressupost Una vegada acceptada la sol·licitud.
La comunicació als grups o solistes seleccionats es farà a través de la pàgina web del
Consell Insular d’Eivissa (www.conselldeivissa.es) amb la identificació de la data i número
de registre d’entrada, a partir del 31 de gener de 2022.
Els grups o solistes seleccionats, una vegada realitzat el concert, hauran de presentar la
factura mitjançant facturació electrònica amb els codis de facturació següents:
Oficina Comptable: L03070006 Consell Insular d'Eivissa
Òrgan Gestor: LA0007848
Unitat Tramitadora: LA0005716 Cultura. Promoció Cultural
NIF: S0733001B
Les factures s'enviaran a través del punt general d’entrades de factures electròniques del
Consell Insular d’Eivissa: https://cie.face.gob.es/es

S'ha de tenir en compte, en l'apartat d'infraccions que, en el cas que algun dels grups
seleccionats, després d’haver acceptat les condicions, dates, espai, etc. mitjançant la signatura del
contracte que els facilitarà el Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, no complís amb el
compromís contret (incompliment de l'horari d'assaigs, proves i concert, canvis en el programa del
concert i en la composició del grup, modificació de les necessitats tècniques, etc.) el Consell Insular
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d'Eivissa es reserva la possibilitat de penalitzar al grup amb la participació en properes edicions
d’aquest cicle i segons la gravetat de l'incompliment, amb la reducció del seu caixet.
Igualment si es comprova que el grup seleccionat ha incorregut en falsedat documental el Consell
Insular d'Eivissa es reserva la possibilitat de penalitzar el grup amb la no participació en properes
edicions d’aquest cicle.
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