Ajuntament de Capdepera

ANNEX 1. SOL·LICITUD
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social

NIF / CIF
Domicili
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Representant
Empresa

EXPÒS:
1. Que una vegada publicades les bases de la Convocatòria de subvencions per a la
normalització lingüística a les empreses municipals de l'Ajuntament de Capdepera en règim
de concurrència competitiva reunesc les condicions per prendre-hi part.
2. Que adjunt la següent documentació (marcau-la amb una X):
( ) Fotocòpia del CIF o NIF.
( ) Declaració responsable (ANNEX 2).
( ) Declaració expressa d'altres subvencions sol·licitades o obtingudes pel mateix
concepte (ANNEX 3).
(

) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ANNEX 4).

( ) Certificació d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social i amb l'Agència Tributària.
(

) Una mostra relativa a l’activitat subvencionada (o fotografia).

3. Que autoritz l'Ajuntament a fer les comprovacions i certificacions necessàries per tramitar la
concessió d'aquesta subvenció.
(

) SÍ

( ) NO

4. Que autoritz l'Ajuntament a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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(

) SÍ

( ) NO

(en cas de no autoritzar aquesta consulta, s'ha d'aportar la documentació oficial original i/o
còpia per a que consti a l'expedient administratiu).
Per això,
SOL·LICIT: l'atorgament de la següent subvenció per a la normalització lingüística a les
empreses municipals 2020 (marcau amb una X l'opció/opcions que corresponguin):
Línies d'ajut

Concepte

a) Rètols comercials i de
vehicles (marcau amb una X
una de les dues opcions de
sota)
□ Versió exclusivament en
català
□ Versió en català juntament
amb altres llengües

□ b) Edició o renovació de
cartes de restaurants i bars
Incloent-hi el català.

□ c) Documents publicitaris o
administratius que incloguin el
català
(targetes,
fullets,
calendaris,
factures
i
pressupostos, catàlegs,...).

□

d) Versió en català de
pàgines web.

Per tot això, s'adjunta la documentació especificada al punt 2.
Capdepera, ....... de ....................... de 20.....

Nom i cognoms
(signatura)

Import de la despesa
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social

NIF / CIF
Domicili
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Representant
Empresa

DECLAR:
- Que complesc els requisits, relacionats, establerts en les bases reguladores de la Convocatòria de
subvencions de les sol·licituds per a activitats realitzades durant l’any 2020 de l'Ajuntament de
Capdepera.
- Que no he sol·licitat subvencions a cap altre departament de l'Ajuntament de Capdepera o de
l'Administració pública ni a ens privats, nacionals i internacionals, per realitzar les mateixes activitats
per a les quals formul la petició de subvenció. En cas d'haver sol·licitat alguna subvenció emplenau
l'annex 3.
- Que no he falsejat ni ocultat informació sobre les dades que consten a la present sol·licitud.
- Que no estic incurs/incursa en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
senyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Que no he estat mai objecte de sancions administratives fermes condemnatòries en els darrers tres
(3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere.
- Que conec el contingut íntegre de les bases objecte d'aquesta convocatòria i que aport informació
relativa als criteris de valoració que s'hi estableixen.
- Que les fotocòpies aportades amb motiu de la presentació de documentació en el marc de la
Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses municipals 2020 són
còpia dels respectius documents originals.
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- Que els justificants de despeses que s'adjunten són còpies dels originals respectius i que es varen
generar com a conseqüència de l'execució de l'acció o la finalitat prevista. Els originals estaran
disponibles per a qualsevol control financer posterior que s'estimi convenient.

Capdepera, ....... de ....................... de 20...
Nom i cognoms
(signatura)
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ANNEX 3. DECLARACIÓ EXPRESSA D'ALTRES SUBVENCIONS
SOL·LICITADES O OBTINGUDES PEL MATEIX CONCEPTE
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social

NIF / CIF
Domicili
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Representant
Empresa

DECLAR: Que per realitzar les activitats objecte d'aquesta convocatòria per a les quals formul
la petició d'ajuda he sol·licitat i es troben pendents de resolució les ajudes públiques que
s'indiquen a continuació:
Entitat o persona
Activitat
Quantitat sol·licitada
Data

□ He estat beneficiari de les ajudes públiques que s'especifiquen a continuació per dur a
terme les mateixes activitats per a les quals formul la petició de subvenció:
Entitat o persona
Activitat
Quantitat sol·licitada

Data

□ Em compromet a comunicar a l'Ajuntament de Capdepera, immediatament després que se
m'hagués concedit, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document atorgada per
executar les activitats per a les quals sol·licit la subvenció.
Capdepera, ....... de ....................... de 20...
Nom i cognoms
(signatura)
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ANNEX 4. SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
PER A PAGAMENTS
DADES DE LA PERSONA PERCEPTORA
CIF / NIF DEL PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

CP

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

IBAN

Declar sota la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al meu IBAN o c/c oberts
a nom meu.
______________, ________________________
[localitat]

[datació]

CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA:
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
El director o directora / El delegat o delegada
Signat: _______________________
(Segell de l’entitat bancària)

La persona perceptora
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ANNEX 5. DOCUMENT-CONVENI JUSTIFICATIU DE LA
SUBVENCIÓ

PRESSUPOST EXERCICI: 2020 Bases 30.2 i 30.3
ENTITAT:
QUANTIA INDIVIDUALITZADA:
Capdepera, dia ..... de ................ de 2020
Reunits
El Sr. Rafel Fernández Mallol, batle de l’Ajuntament de Capdepera.
El Sr./la Sra. _________________________________________________________________,
en
representació
de
____________________________________________________________, amb domicili social
a __________________________________________________________________, població
________________________, telèfon _________________________ i amb NIF ___________.
En compliment de la legislació general sobre subvencions subscriuen el present conveni com a
instrument per canalitzar la subvenció i establint les condicions i compromisos aplicables.
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
DADES BANCÀRIES: ____________________________________________ (20 dígits).
DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i tinguin una relació directa amb l’objecte d’aquest conveni.
DESTINATARIS DE LA SUBVENCIÓ
Conforme disposa l’apartat 3 les Bases de la convocatòria 2020, poden acollir-se a aquesta
subvenció les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal de
Capdepera.
Totes les actuacions subvencionades han de complir allò previst a la normativa local i amb la
resta que hi sigui d'aplicació.
REQUISITS DE LA SUBVENCIÓ
S’esmenten a l’apartat 4 de les Bases de la convocatòria 2020 i han estat acreditats amb la
presentació de l’annex 2 de la sol·licitud (DECLARACIÓ JURADA).
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Conforme disposa l’apartat 13 de les Bases de la convocatòria 2020, la subvenció s’ha de
justificar necessàriament abans de dia 13 de novembre de 2020 mitjançant la documentació
bàsica següent:
1. ANNEX 5 + REQUADRE DE RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS
EFECTUATS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA
2. Factures originals, expedides a nom de les persones o les entitats subvencionades, amb el
seu CIF o NIF, que expressin clarament:
- data d'emissió, que ha de correspondre al període d'activitats subvencionable.
- nom complet de la persona o entitat expedidora.
- número de factura.
- Les factures de 2.500€ han d'estar pagades amb transferència bancària i han d'estar
degudament justificades (segell, justificant bancari, etc).
- concepte
- Import, amb l'IVA desglossat (si escau).
Vigència del conveni: fins dia 31 de desembre de 2020.
Tercer. Comunicar el present acord als interessats i a la Intervenció municipal.
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RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES
RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Núm.

TERCER

NÚM.
FACTURA

1
2
3
4
5
6
7

Capdepera, ....... de ....................... de 20....
(signat)

IMPORT

I

PAGAMENTS

EFECTUATS

CONCEPTE SUBVENCIONAT

