
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
______________________,adreça electrònica:_______________

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

_________________________________________________________________________________(nom i llinatges / raó social),
representat  per
_____________________________________________________________________________________________,  amb
domicili  al  carrer/plaça  _________________________________________________número________________,  pis_____
(població)  de/d'________________________,  telèfon___________________________  i  amb  DNI  número
______________________,adreça electrònica:_______________

EXPÒS:  
1. Que,  publicades  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  de  subvencions  en  règim  de

concurrència competitiva per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes de bens immobles
del nucli urbà d'inca mitjançant dos línees, casc antic-catalogats i eixample de la ciutat d’Inca, el sol·licitant 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., en el seu cas.

 Fotocòpia compulsada del NIF de la persona sol·licitant. 

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

 Annex 2 – Dades bancàries i de la persona representant.

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

 Annex 4 - Pressupost de les obres, memòria explicativa i calendari de les obres. 
 

 Annex 5 –  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  6  –  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, ni haver
estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 Annex 7 – Declaració jurada sobre la recuperació de l’impost sobre el valor afegit (IVA) 

Per això, 

SOL·LICIT:  L’atorgament  de la subvenció  per  import  de ……………………€ per  al  desenvolupament  del  projecte denominat
……………............………………………………………………………………….,  que  es  descriu  a  l’annex  4,
amb un cost total de ………………………….€.

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,  per  tal  de demostrar el  compliment  dels  requisits  exigits  per  a la  tramitació  dels  procediments de
subvencions.
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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 2019
Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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ANNEX 2
DADES BANCÀRIES DEL BENEFICIAR I/O PERSONA REPRESENTANT

DADES BENEFICIARI: 

Nom de l’entitat: 
NIF: 
Adreça: 
Telèfon: 
Núm. d’inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears o en el Registre Insular de Serveis Socials de
Mallorca (cal especificar el que correspongui): 
Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:    
Núm. de compte (20 dígits): 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:

Nom i llinatges:

DNI:           

Domicili:  
Codi postal:
Localitat:
Telèfons:
Adreça electrònica:
 
Inca,             de            de 2019

Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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ANNEX 3
DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra. ................................................................
Amb DNI ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat       ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que
vénguin imposades per la normativa vigent,  i  no trobar-me sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o cap procediment sancionador.  

Inca,             de                     de 2019

Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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ANNEX 4
PRESSUPOST DE L'OBRA DENOMINADA: 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES
RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES PREVISTES NO COMPUTABLES QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS 

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS
PROPIS QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE SUBVENCIONS I
AJUTS

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

CALENDARI OBRES EXPRESADES A TRAVÉS D'UN CRONOGRAMA: 
Data d’inici prevista: .../../2019 Data d’acabament prevista: ../../2019

Ajudes obtingudes 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 2019

Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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ANNEX 5

DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS
DE  LES  AJUDES  SOL·LICITADES  PER  A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT  TANT  A INSTITUCIONS  PÚBLIQUES  COM
PRIVADES

Sr./Sra. ................................................................
Amb DNI ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat  ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Pel  que  fa  a  la  present  sol·licitud  de  subvenció  per  al  projecte
denominat..............................................................................................................................................................................................
........................:

 Que l’entitat NO ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats i
per les mateixes persones, per a les quals formul petició d’ajuda.

  Que l’entitat SÍ ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

                 Entitat subvencionadora:___________________
                 Quantia de l’ajut:_________________________
                 Concepte:______________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia de l’Ajuntament d’Inca, immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda
pública o privada no descrita en aquest document i que em sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals he
sol·licitat la subvenció.

Inca,       de                      de 2019

Nom i cognoms 
(firma i segell originals)
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ANNEX 6

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, NI EN L'ARTICLE 11 DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, D'IGUALTAT DE
DONES I HOMES

Sr./Sra. ................................................................
Amb DNI ................................................................
Amb domicili a ................................................................
Núm. de telèfon ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat  ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Davant  l’òrgan  instructor  de  la  subvenció  per  concurrència  competitiva  de  l’Ajuntament  d’Inca  per  al  desenvolupament  de
l’activitat objecte de la subvenció que l’entitat que represent:

1. No es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

2. No ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Inca,     de                       de 2019

Nom i cognoms
(firma i segells originals)
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ANNEX 7
DECLARACIÓ JURADA SOBRE LA RECUPERACIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Sr./Sra. ...............................................................
Amb DNI ................................................................
Amb domicili a ................................................................
Núm. de telèfon ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

DECLARO SOTA JURAMENT:

Que en relació a l'article 18.c del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions

□ NO recuperarà, ni compensarà l'IVA suportat de la despesa subvencionable.

□ SI recuperarà i/o compensarà l'IVA suportat de la despesa subvencionable 

Inca,       de                        de 2019

Nom i cognoms
(firma i segell legal)
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ANNEX 8

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES REALITZADES 
(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra. ...............................................................
Amb DNI ................................................................
Amb domicili a ................................................................
Núm. de telèfon ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o 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  subvencionada
denominada............................................................................................................. 
Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de                           de 2019 

Nom i cognoms
(firma i segells originals)
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ANNEX 9

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats
(a presentar  en el  termini  de justificació de la subvenció i  remetre també en format  electrònic,  Excel,  a  l’adreça de correu
corporativa serveissocials@ajinca.net )

Acció subvencionada ................................................................
Entitat ................................................................
CIF .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

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

Inca,        de                       de 2019 

Nom i cognoms
(firma i segells originals)

Notes:

 Les quanties totals de despeses realitzades i d’ingressos obtinguts han de coincidir.
 S’ha de justificar tota la quantia del pressupost aprovat del projecte, no només la quantia de la subvenció aprovada.
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ANNEX 10

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU (a 
presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra. ................................................................
Amb DNI ................................................................
Amb domicili a ................................................................
Núm. de telèfon ................................................................
En qualitat de representant 
legal de l’entitat ................................................................
Domiciliada a ................................................................
Amb CIF  ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que  amb  motiu  de  la  subvenció  per  concurrència  competitiva  objecte  d’aquesta  justificació  per  a  l’acció   subvencionada
denominada...............................................................................................................................  que  no  es  compte  amb  més
ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,        de                        de 2019 

Nom i cognoms
(firma i segells originals)
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ANNEX 11

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES
(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Beneficiari:........................................................................................................................................

Acció subvencionada:....................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordr
e

Núm.
de
factura

Data Proveïdor CIF/NIF Concepte Import Data
de
pagam
ent

%
imputaci
ó  al
projecte

Import
resultant
i
justificat

TOTAL

Inca,          de                         de 2019

Nom i llinatges
(signatura i segell)
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ANNEX 12

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES
(a presentar obligatòriament en el termini de justificació de la subvenció.

Beneficiari:................................................................................................................................

Acció subvencionada:...........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm.
d’ordre

Data  de
pagament 

Concedent CIF/NIF Import Observacions 

  TOTAL

Inca,       de                   de 2019

Nom i llinatges
(signatura i segell)

Nota: aquest imprès sempre s’ha de presentar amb la justificació, fins i tot si només es disposen d’ingressos propis.
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