ANNEX 0. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD PER LA PERSONA SOL·LICITANT

Annex 1 – Relació dels codis de la classificació Nacional d’activitats econòmiques que poden optar a aquesta
convocatòria.
Annex 2 – Sol·licitud de la subvenció.
Annex 3 – Declaració responsable de compliment, relació dels requisits i condicions.
Annex 4 – Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries o certificat vigent de titularitat bancari
emès per l’entitat corresponent.
Annex 5 – Memòria descriptiva de l’actuació realitzada.
Annex 6 – Certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa i de ajudes obtingudes; i declaració
responsable de que els imposts indirectes no son susceptibles de recuperació o compensació.
Annex 7 – Compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats.
Annex 8 – Declaració jurada de no comptar amb altres ajudes per les mateixes actuacions.
Annex 9 – Llistat ordenat de factures i justificants de despeses i ajudes obtingudes.
Annex 10 – Relació classificada d’altres subvencions obtingudes.
Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona signant de la sol·licitud i, si és empresa, a més, el CIF i la
fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua, dels Estatuts de la persona beneficiària
o documentació que acrediti que està legalment constituïda.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució i/o de poders, si es tracta d’una societat mercantil.
Document de certificat de situació censal de empresaris, professionals i retenidors vigent. Excepte els
venedors ambulants del mercat associats a cooperatives.
Factures o documents justificatius acceptats en el tràfic mercantil de les despeses de les actuacions
corresponents a la subvenció concedida.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 1. RELACIÓ DE CODIS CNAEs
0710 Extracció de minerals de ferro
1052 Elaboració de gelats
1083 Elaboració de cafè, te i infusions
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris
1420 Fabricació d'articles de pelleteria
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta
1820 Reproducció de suports gravats
2051 Fabricació d'explosius
2441 Producció de metalls preciosos
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic
2731 Fabricació de cables de fibra òptica
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars
3530 Suminisitrament de vapor i aire acondicionat
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
4634 Comerç a l'engròs de begudes
4636 Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
4637 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
4638 Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris
4639 Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
4644 Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja
4648 Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats
4724 Comerç al detall de pa i productes de pa, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats
4741

Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments
especialitzats

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats
4777 Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats
ambulants

4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants
4799

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats
ambulants

4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932 Transport per taxi
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p
5010 Transport marítim de passatgers
5030 Transport de passatgers por vies navegables interiors
5110 Transport aeri de passatgers
5221 Activitats annexes al transport terrestre
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors
5223 Activitats annexes al transport aeri
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjars
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5813 Edició de periòdics
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
7420 Activitats de fotògrafa

7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleuger
7712 Lloguer de camions
7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos
7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'us domèstic
7733 Lloguer de maquinaria i equips d'oficina, inclosos ordinadors
7734 Lloguer de mitjans de navegació
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri
7739 Lloguer d'altre maquinaria, equips i bens tangibles n.c.o.p
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb el mateix
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
8230 Organització de convencions i fires de mostres
8299 Altres activitats de recolzament a les empreses
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9004 Gestió de sales d'espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9200 Activitats de jocs d'atzar i apostes
9311 Gestió d'instal·lacions esportives
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d'atraccions i parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment
9523 Reparació de calçat i articles de cuir
9525 Reparació de rellotges i joieria
9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell
9604 Activitats de manteniment físic
1011 Processat i conservació de carn
1013 Elaboració de productes carnis i de volateria

1043 Fabricació d'oli d'oliva
1053 Fabricació de formatges
1054 Preparació de llet i altres productes lactis
1102 Elaboracions de vins
1104 Elaboració d'altres begudes no destil·lades
1105 Fabricació de cervesa
1107 Fabricació de begudes no alcohòliques
1512 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge
1520 Fabricació de calçat
1622 Fabricació de terra de fusta acoblats
1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
1629 Fabricació d'altres productes de fusta; articles de goma, cesteria i esparteria
2041 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
2042 Fabricació de perfums i cosmètics
2059 Fabricació d'altres productes químics n.c.o.p
2219 Fabricació d'altres productes de goma
2222 Fabricació d'envasos i embalatges de plàstic
2229 Fabricació d'altres productes de plàstic
2561 Tractament i revestiment de metalls
2594 Fabricació de productes de perns
3101 Fabricació de mobles d'oficina
3102 Fabricació de mobles de cuina
3109 Fabricació d'altres mobles
4631 Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses
4632 Comerç a l'engròs de carns i productes carnis
4633 Comerç a l'engròs de productes làctics, ous, olis i greixos comestibles
4635 Comerç a l'engròs de productes del tabac
4645 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica
4675 Comerç a l'engròs de productes químics
4752 Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre. (souvenirs)
4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
5811 Edició de llibres
6010 Activitats de radiodifusió

6201 Activitats de programació informàtica
6202 Activitats de consultoria informàtica
6203 Gestió de recursos informàtics
6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica
6311 Processos de dades, hosting i activitats relacionades
6312 Portals web
6391 Activitats de les agències de noticies
6399 Altres serveis d'informació n.c.o.p
7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació
8510 Educació primaria (escoles)
8551 Educació esportiva i recreativa
8552 Educació cultural
8553 Activitat de les escoles de conducció i pilotatge
8559

Altres educacions n.c.o.p. Acadèmies, centres de formació i centres privats d'ensenyament no
reglat

ANNEX 2. SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ
......................................................................................................... (Nom i cognoms o raó social), amb DNI/CIF
número....................................representada per .......................................... amb DNI núm. ...............................,
domicili al carrer/plaça ...................................., número ..............., pis .............de ...............................................
(població), CP.....................,telèfon............................., adreça electrònica habilitada a efectes de les
notificacions ......................................................................................

EXPOSO:
Que, publicades les bases reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència no competitiva de l’Ajuntament d’Inca REINICIAM INCA - MILLORA DIGITAL per l’any 2021,
reuneixo les condicions i requisits per prendre-hi part.
Per això, SOL·LICITO:
L’atorgament de la subvenció per import com a màxim igual al cost de l’actuació digital realitzada i amb un
límit de 1.000,00 € pels beneficiaris de la subvenció, per a l’any 2021.
Presentar la sol·licitud de subvenció suposa que la persona sol·licitant autoritza l’Ajuntament d’Inca a obtenir
l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT), amb el mateix Ajuntament i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a través de
certificats telemàtics, no havent en aquest cas d’aportar cap certificat. Si la persona sol·licitant s’oposa a
aquesta autorització els haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud.
M’oposo a autoritzar l’Ajuntament d’Inca a obtenir l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de
les obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT), amb l’Ajuntament d’Inca i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
Marcar en el cas d’ostentar la condició de venedor ambulant del mercat associat a una cooperativa.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segell originals)

ANNEX 3. DECLARACIONS RESPONSABLES
......................................................................................................... (Nom i cognoms o raó social), amb DNI/CIF
número....................................representada per .......................................... amb DNI núm. ...............................,
domicili al carrer/plaça ...................................., número ..............., pis .............de ...............................................
(població), CP.....................,telèfon............................., adreça electrònica habilitada a efectes de les
notificacions ......................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:


Que es compleixen amb els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària establerts a
l’apartat 2 de les presents bases reguladores de la subvenció.



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



De no haver demanat cap altre ajut o subvenció pel mateix concepte i, si escau, una relació de les
subvencions i ajudes sol·licitades o concedides, amb la indicació dels imports i de les entitats
subvencionadores. En cas que, durant la instrucció del procediment, prèviament a la proposta de
concessió, l’entitat tengui coneixement de la concessió d’alguna subvenció, ho ha de comunicar tan
aviat com sigui possible a l’òrgan instructor.



De no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries en els darrers tres (3) anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere d’acord amb l’establert a l’article 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VERACITAT DE LES DADES BANCÀRIES APORTADES
Dades aportades relacionades amb el tràmit: sol·licitud subvenció REINICIAM INCA – MILLORA DIGITAL per
l’any 2021
PERSONA DECLARANT
Nom i llinatges
DNI/NIF/NIE
Localitat
Municipi

Codi Postal
Província

Telèfon

Fax

Adreça electrònica habilitada
PERSONA REPRESENTANT
Nom i llinatges
DNI/NIF/NIE
Localitat
Municipi
Telèfon

Codi Postal
Província
Fax

Adreça electrònica habilitada
De conformitat amb les mesures de simplificació documental dels procediments administratius, i de
simplificació documental substituïble per la presentació d’aquesta declaració, DECLARO:
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 BANCARIA
Nom Entitat
Domicili sucursal o oficina
Codi BIC o SWIFT
Codi IBAN: té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a altres països
DADES DEL COMPTE
IBAN DEL COMPTE / IBAN DE LA CUENTA
País
E

Control
IBAN

Codi Entitat

Codi sucursal/
oficina

DC

Núm. de Compte

S

2. La present declaració responsable es podrà substituir per la presentació d’un certificat de titularitat bancari
emès per l’entitat corresponent.
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 pel
declarant.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segelles originals)

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informam que les dades personals que
aporteu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de l’Àrea de Promoció Econòmica i Mercats 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.

ANNEX 5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTUACIÓ REALITZADA
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
La memòria descriptiva de l’actuació haurà de fer menció, com a mínim dels següents aspectes:
a) Dades de la persona física o entitat sol·licitant
b) Títol de l’actuació a subvencionar
c) Breu descripció de les actuacions realitzades
d) Finalitat de les actuacions realitzades
e) Qualsevol altra documentació que la persona o entitat sol·licitant consideri pertinent
f) Resultats obtinguts una vegada realitzades les actuacions

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segelles originals)

ANNEX 6. CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
PERSONA DECLARANT
Sr. / Sra.
DNI, NIF O NIE
Domicili a
Número de telèfon
PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
Entitat
Domiciliada a
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.
I DECLAR BAIX LA MEVA RESPONSABILITAT:
 Que els imposts indirectes, que figuren en els justificants no son susceptibles de recuperació o
compensació.

Inca, ....................., de ............................................., de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 7. COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
Nom de l’actuació a subvencionar: ........................................................................................................................
Persona Física o Entitat Sol·licitant: ......................................................................................................................
Nombre identificatiu del Sol·licitant: .......................................................................................................................
PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES
RELACIÓ DE DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

PRESSUPOST DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA I AJUDES OBTINGUDES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A L’AJUNTAMENT D’INCA

QUANTIA EN EUROS

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

QUANTIA EN EUROS

Inca, ....................., de ............................................., de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 8. DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL
COMPTE JUSTIFICATIU
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
......................................................................................................... (Nom i cognoms o raó social), amb DNI/CIF
número....................................representada per .......................................... amb DNI núm. ...............................,
domicili al carrer/plaça ...................................., número ..............., pis .............de ...............................................
(població), CP.....................,telèfon............................., adreça electrònica habilitada a efectes de les
notificacions ......................................................................................

DECLARO SOTA JURAMENT:
Que amb motiu de la subvenció objecte d’aquesta justificació per a l’actuació subvencionada,
denominada ....................................................................................................... la persona física o l’entitat a la
qual representa no compta amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca, ....................., de ............................................., de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 9. LLISTAT DE FACTURES I JUSTIFICANTS
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
Nom de l’actuació a subvencionar: ........................................................................................................................
Persona Física o Entitat Sol·licitant: ......................................................................................................................
Nombre identificatiu del Sol·licitant: .......................................................................................................................
RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES
Núm.
Ordre

Núm.
Factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Inca, ....................., de ............................................., de 2021
(signatura i segells originals)

Import

Data
% imputació
pagament a l’actuació

Import
justificat

Annex 10. RELACIÓ CLASSIFICADA D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES
(a presentar en el termini de sol·licitud de la subvenció)
IDENTIFICACIÓ DE JUSTIFICANTS
Núm. ordre

Data de pagament

Concedint

TOTAL

Inca, ....................., de ............................................., de 2021
(signatura i segells originals)

CIF/NIF

Import

