
ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

(nom i llinatges / raó social), representat per

,  amb  domicili  al  carrer/plaça

 número   pis   (població) de/d'

,  telèfon   i  amb  DNI  número

,  

EXPÒS:  

1. Que,  publicades  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  de
subvencions en règim de concurrència competitiva d’entitats socials de l’Ajuntament d’Inca
a  favor  d’entitats  socials  sense  finalitat  de  lucre,  l’entitat  que  represent reuneix  les
condicions per prendre-hi part.

2. Que adjunt la documentació següent::

 Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud o, en el cas de no ser
espanyol,  del  document  oficial  acreditatiu  de  la  personalitat  (NIE,  passaport  o  targeta  de
residència. 

 Fotocòpia compulsada del document que acrediti la representativitat amb què actua.

 Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat sol·licitant. 

 Fotocòpies  compulsades  dels  Estatuts  de  l’entitat  o  documentació  que  acrediti  que  està
legalment constituïda i registrada. 

 Fotocòpia compulsada o original del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant
del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

 Certificat de l’any 2014 o posterior, emès per l’òrgan competent, en què s’acrediti la inscripció
de l’entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears o en el Registre Insular
de  Serveis  Socials  de  Mallorca  o  altres  registres  d’associacions  o  fundacions,  segons
correspongui (original o fotocòpia compulsada)

 Annex 2 – Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant.

 Annex 3 – Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

 Annex 4 – Projecte de l’acció a subvencionar.
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 Annex 5 – Pressupost de l’acció. 
 

        Annex 6 – Declaració jurada de la persona responsable de l’entitat en la qual es manifestin els
imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com
privades.

 Annex 7 – Declaració  responsable de no estar  incurs/a en les prohibicions per  obtenir  la
condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

 Annex 8 – Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (cal presentar-la
només en cas de no comptar amb personal).

Per això, 

SOL·LICIT:  L’atorgament  de  la  subvenció  per  import  de  €  per  al

desenvolupament  del  projecte  d’activitats  denominat

,

que es descriu a l’annex 4, amb un cost total de €,

per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 6 de la convocatòria de
subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre d’aquest ajuntament.

Segons l’article  28 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les administracions
públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades relatives a estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, a fi d’acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i 34.5
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a fi de demostrar el compliment dels requisits exigits
per a la tramitació dels procediments de subvencions.

En cas contrari, en què NO atorgueu el consentiment per a la consulta, marcau la casella       

En  cas  de  no  autoritzar  alguna  d’aquestes  consultes,  heu  d’aportar  amb  la  periodicitat  que  l’Ajuntament  d’Inca
requereixi la documentació oficial original i/o còpia perquè consti a l’expedient administratiu.

Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment abans esmentat i en aplicació del que disposa l’article
95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, amb autorització prèvia de la persona interessada, la cessió
de les dades tributàries que precisin les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

Inca,      de          de 2017

Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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