
ANNEX 0

DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

 Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

 Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti
la representativitat en què actua, tant si actua com a persona física sol·licitant com si
ho fa com a representant legal de la persona jurídica sol·licitant.  Si es tracta d’una
persona jurídica, fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua,
Estatuts de l’entitat, poders o qualsevol altre document de valor probatori equivalent
mitjançant el qual es pugui comprovar el requisit d’estar capacitada, tant la societat
com els  seus representants,  i  que està legalment  constituïda i  registrada. A més,
fotocòpia  del  CIF  de  la  persona  jurídica  sol·licitant  si  no  s’acredita  mitjançant
l’escriptura de constitució de la societat.

Declaració responsable (annex 2).

 Breu explicació de les actuacions, activitats i despeses per a les quals se
sol·licita la subvenció.

Pressupost  de  les  despeses  subvencionables  previstes  i  dels  ingressos
prevists (annex 3).

Document de dades bancàries (annex 4).

Declaració responsable sobre la veracitat dels documents presentats (annex
5).

 Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb
la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària de l'Estat, si no
s’ha autoritzat per obtenir-los.

 Acreditació  de  la  llicència  d'obertura  o  declaració  responsable  d'inici
d'activitat, si escau, i dels permisos necessaris segons la normativa vigent.

 Acreditació dels permisos exigibles relatius a l’adequació i l’embelliment de
l’estètica exterior dels locals comercials (només en el cas de persones beneficiàries
de la línia a) Retolació comercial).

 En el cas de persones físiques en qualitat de treballadors o treballadores
autònomes: informe de vida laboral i certificació de l’alta a l’IAE.
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DOCUMENTACIÓ  JUSTIFICATIVA  APORTADA  PER  LA  PERSONA
BENEFICIÀRIA EN EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Declaració responsable  d’exactitud dels justificants de les despeses (annex
6).

Compte  justificatiu  de  la  subvenció:  pressupost  de  despeses  realitzades  i
pagades, i pressupost d’ingressos obtinguts (annex 7).

Relació classificada de despeses subvencionables (annex 8).

Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes per a la 
mateixa finalitat, si escau (annex 9). 

Factures oficials  acreditatives de la despesa subvencionada degudament  
confeccionades i justificant de pagament; les despeses s’han d’haver abonat
abans de la finalització del període de justificació.

Un exemplar  del  material  que hagi  estat  objecte  de subvenció  (línies  b)
Cartes de bar i  de restaurant,  c)  Documents administratius i  d)  Activitats
publicitàries); en el cas de la línia a) Retolació comercial, una fotografia  del
lloc  on  s’ha  d’instal·lat  el  rètol  (si  s’ha  col·locat  un  rètol  en  català  en
substitució d’un anterior en una altra llengua, cal presentar,  a  més,  una
fotografia del rètol que es retira).
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ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), amb
domicili  al  carrer/plaça  ____________________________,  número____________,
pis_______, d’Inca, telèfon___________ i amb DNI número ____________________,
en  representació  de  l’empresa  ________________________,  constituïda  l’any
_________, amb CIF________________

EXPÒS: 

1. Que, publicades les bases reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca
per al foment de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit econòmic, corresponent
a l’any 2018, reunesc les condicions per prendre-hi part.

2. Que adjunt la documentació indicada a l’annex 0.

3. Que autoritz l’Ajuntament a fer les comprovacions i certificacions necessàries
per a la tramitació de la concessió de les subvencions per al foment de l’ús de
la llengua catalana dins l’àmbit econòmic corresponent a l’any 2018 per part
d’aquest ajuntament.

 SÍ                                         NO

4. Que  autoritz  l’Ajuntament  a  comprovar  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries i amb la seguretat social.

 SÍ                                         NO

(En cas de no autoritzar aquesta consulta, s’ha d’aportar la documentació oficial original i/o
còpia perquè consti a l’expedient administratiu.)

Per això, 

SOL·LICIT: l’atorgament de la següent subvenció per al foment de l’ús de la llengua
catalana dins l’àmbit econòmic, corresponent a l’any 2018:

     Línies d’ajut               Concepte    Import de la despesa

a) Retolació comercial

b)  Cartes  de  bar  i  de
restaurant

c) Documents administratius
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d) Activitats publicitàries

Per tot això, s’adjunta la documentació anteriorment especificada. 

Inca, _______ de ___________________ de 2018

Nom i cognoms 
(firma)
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ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i llinatges de la persona sol·licitant:

____________________________________,  en  nom  i  representació  de
____________________________________________________________________
Domicili: ____________________________________________________________
CP: ____________
DNI:  ________________________     
Tel. fix: __________________________
Tel. mòbil: ________________________

DECLAR:

 Que complesc els requisits, relacionats, establerts en les bases reguladores de
la Convocatòria de subvencions per a normalització a realitzar per l'Àrea de
Cultura i Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2018.

 Que no he desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que
consten a la present sol·licitud.

 Que no he sol·licitat o rebut cap altra subvenció o ajut de cap altre organisme o
entitat, per finançar els materials per als quals sol·licit la subvenció. 

 Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per
l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.

 Que  no  estic  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.

 Que  no  he  estat  mai  objecte  de  sancions  administratives  fermes  ni  de
sentències 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.

Inca, ______ de __________________ de 2018

(Signatura)
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ANNEX 3

PREVISIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES: ....................................................

PERSONA SOL·LICITANT: .................................................…………………………………..

NIF/CIF: .................................................……………………………………………………….

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES: .................................................................

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS 
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PREVISIÓ D’INGRESSOS PREVISTS RELATIUS A LES DESPESES SUBVENCIONABLES

PROPIS QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 

a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions  d’altres  administracions  (cal  especificar
l'Administració,  l'import  i  l'estat:  a  sol·licitar,  pendent  de
resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajuts obtinguts i la seva quantia: en cas de desconèixer-se si la subvenció sol·licitada està
concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en
tramitació".

Inca, ............ de ....................................... de 2018

(Signatura i segell originals)
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ANNEX 4

DOCUMENT DE DADES BANCÀRIES I DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
VERACITAT DE LES DADES APORTADES

Dades  aportades  relacionades  amb  el  tràmit:  sol·licitud  de  subvenció  amb  motiu  de  la
Convocatòria  per  a  l’atorgament  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  de
l’Ajuntament  d’Inca per  al  foment  de  l’ús  de  la  llengua  catalana  dins  l’àmbit  econòmic,
corresponent a l’any 2018.

Declarant

Nom i llinatges:

DNI/NIF:

Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida):

Localitat: Codi postal:

Municipi: Província:

Telèfon: Fax:

Adreça electrònica:

Representant

Nom i llinatges:

DNI/NIF:

Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida):

Localitat:

Municipi:

Telèfon:

Adreça electrònica:

De  conformitat  amb  les  mesures  de  simplificació  documental  dels  procediments  administratius,  i  de
simplificació documental substituïble per la presentació d’aquesta declaració,
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DECLAR: 

1. La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat a l’inici d’aquesta declaració:

Dades de l’entitat bancària

Nom entitat

Domicili sucursal o oficina

Codi BIC o SWIFT

BIC: codi internacional d’identificació de l’entitat bancària o codi swift (màxim 11 caràcters) 
Codi IBAN: té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a d’altres països

Dades del compte

IBAN DEL COMPTE 
País Control IBAN Codi entitat Codi sucursal-oficina DC Núm de compte o llibreta 

E S

2. La possibilitat  d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se
m’exigeixin.

3.  L’Ajuntament  d’Inca,  una  vegada fets  els  ingressos  en  el  compte  indicat  en  el  punt  1  d’aquesta
Declaració  queda  eximit  de  responsabilitat  per  les  actuacions  que  es  derivin  d’errors  en  les  dades
indicades per la persona declarant.

Inca, .............. de .................................... de 2018

(Signatura)

Informació sobre protecció de dades. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal,  us  informam  que  les  dades  personals  que  aporteu  s’incorporaran  i  es  tractaran  en  el  fitxer  de  l’Àrea  de  Cultura  i
Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Inca amb la finalitat de dur el control i la gestió dels pagaments a persones beneficiàries de
les subvencions i de transferències a les entitats financeres. Per exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament
d’aquestes dades podeu adreçar-vos al centre gestor a què es refereix aquesta Declaració segons les condicions que preveu la
legislació vigent. 
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ANNEX 5

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  SOBRE  LA  VERACITAT  DELS  DOCUMENTS
PRESENTATS

Nom  i  llinatges  de  la  persona  sol·licitant:
____________________________________,  en  nom  i  representació  de
____________________________________________________________________
Domicili: ____________________________________________________________
CP: ____________
DNI:  ________________________     
Tel. fix: __________________________
Tel. mòbil: ________________________

DECLAR:

Que les fotocòpies aportades amb motiu de la presentació de documentació en el
marc de la Convocatòria de subvencions per al foment de l’ús de la llengua catalana
dins l’àmbit econòmic per a l’any 2018 són còpia dels respectius documents originals.

Inca, _______ de ___________________ de 201_
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ANNEX 6

DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D’EXACTITUD  DELS  JUSTIFICANTS  DE  LES
DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra. ..............................................................

Amb DNI ..............................................................

Amb domicili a ..............................................................

Núm. de telèfon ..............................................................

Correu electrònic ..............................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat ..............................................................

Domiciliada a ..............................................................

Amb CIF  ..............................................................

DECLAR:

Que els  justificants  de  despeses  que  s’adjunten  són  còpies,  en  el  seu  cas,  dels
respectius originals  i  que es varen generar com a conseqüència de l’execució de
l’acció  o la  finalitat  prevista.  Els  originals  es  trobaran disponibles  per  a  qualsevol
control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca, ………… de ………………………….. de 2018

(Signatura i segell originals)
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ANNEX 7

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats (a presentar en el termini de justificació 
de la subvenció)

Acció subvencionada .......................................................................................

Persona beneficiària .......................................................................................

CIF/NIF ....................................................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

ALTRES INGRESSOS QUANTIA  EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions  d’altres  administracions  (cal  especificar
l'Administració,  l'import  i  l'estat:  a  sol·licitar,  pendent  de
resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca, ............ de ........................................ de 201......

(Signatura i segell originals)
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ANNEX 8

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES SUBVENCIONABLES
(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Persona sol·licitant:.........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordre

Data Concedent CIF/NIF Import

TOTAL

Inca, _______ de ___________________ de 2018

Nom i llinatges
(signatura)
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ANNEX 9

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Persona beneficiària: ...........................................................................................................

NIF/CIF ...............................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordre

Data Concedent CIF/NIF Import

TOTAL

Inca, ............. de ............................................ de 2018

(Signatura i segell originals)
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