ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDA PER A
PORTS DE PESCA, LLOCS DE
DESEMBARCAMENT
I
FONDEJADORS
PROGRAMA OPERATIU
2007-2013
LÍNIA D’AJUDA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

FEP

Fondo Europeo de
Pesca

Núm. Expedient

/

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
LLINATGES i NOM:

DNI:

RAÓ SOCIAL:

NIF:

DOMICILI:

TELÈFON:

CP:

LOCALITAT:

MUNICIPI:
REPRESENTANT:

DNI:

A) DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que
deman.
2. Que autoritz, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilit,
s’incorporin a un fitxer propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears amb la finalitat de gestionar ajudes. Que autoritz al Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gestió de les línies d’ajuda, a cedir les meves
dades a la Conselleria de Presidència. Que tenc coneixement del meu dret d’accedir,
rectificar, oposar, cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al responsable
del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. C/ dels Foners, 10.
07006. Palma. Illes Balears.
3. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la
subvenció.
4. Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de
subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i en l’article 27 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que autoritz l’òrgan gestor, FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, per comprovar d’ofici
el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en
cas de no presentar el certificats corresponents.
6. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions
relacionades amb aquesta sol·licitud.
Entitat a qui s’ha sol·licitat__________________________________ i quantia
___________________ €
7. Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses totes les seves parts, són
vertaderes.
8. Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual
represent o que tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.

B) EM COMPROMET A:
Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els requisits de compromís que s’estableixen en la normativa vigent i facilitar i
acceptar, si escau, la realització de controls administratius i d’inspeccions sobre el terreny
que l’autoritat competent consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions
reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita
l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
C) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

 Fotocòpia compulsada del DNI, NIF o NIE del sol·licitant.
 Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal, si n’és el cas.
 Fotocòpia compulsada del document constitutiu de l’entitat o estatuts socials
degudament inscrits en el registre corresponent, o certificat d’inscripció registral dels
documents esmentats.

 Document acreditatiu de la representació amb la qual es signa la sol·licitud, si n’és el
cas. Aquesta acreditació ha d’estar en vigor en el moment de la sol·licitud.

 Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la
titularitat del compte bancari.

 Si n’és el cas i en les obres que requereixin la intervenció d’un facultatiu tècnic,
s’aportarà una certificació d’inici d’obra emesa pel director del projecte que indiqui la
data d’inici de les inversions subvencionades. Quan aquesta direcció d’obra no sigui
necessària s’aportarà la corresponent llicència d’obres.

 Memòria explicativa del projecte a realitzar.
 Tres pressuposts o factures proforma dels elements a adquirir o obres a realitzar,
quan la quantia superi els 30.000,00 euros en cas de cost d’execució d’obra, o de
12.000,00 euros en cas de subministrament de béns d’equipament o prestació de
serveis.

 Documentació acreditativa del dret d’ús sobre les instal·lacions portuàries.
 Qualsevol altra documentació que s’estimi necessari.
La documentació no presentada està vigent i ja s’ha aportat a l’exp.________ de 200__
de la línia d’ajudes ___________________________________________________________
D) SOL·LICIT
Que previs els tràmits necessaris, em sigui concedida l’ajuda per a les obres/actuacions de
per un import de
euros.
______________, _____ d _______________________ de ______
Signatura
Nom:
DNI:
SR. PRESIDENT DEL FOGAIBA

