ANNEX II- ASSOCIACIONS I CLÚSTERS:
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A ASSOCIACIONS I CLÚSTERS PER A PROJECTES
D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES, ASSOCIACIONS I CLÚSTERS DE LES
ILLES BALEARS AFECTADES PER LA COVID-19
1. DADES GENERALS
Nom de l’associació o el clúster : .................................……………..................................
NIF o NIE: .......…................Telèfon: .…….….....…….......... Fax: ..................................................
Adreça: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..............…..…...…
Domicili Fiscal: ..........................................................................................................
Adreça electrònica: ..........................................................................................................
Pàgina web de l’associació o el clúster : .........................................................................................................
Sector al qual pertany l’associació o el clúster : ...................................................................................
Data d’alta a l’IAE: ............................................... Epígraf: ................................................
Descripció de l’activitat que desenvolupa l’associació o el clúster: ............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Persona de contacte: ...................................................................................................................................
Nom del representant legal: .............................................................................................................
DNI del representant legal: .............................................................................................................
2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar sota la meva responsabilitat:
1. ( ) Que es certa i completa la informació que es fa constar en aquest tràmit i accept, íntegrament, les
condicions de la convocatòria.
2. ( ) Que som una Associació o un clúster i que: tenc el meu domicili fiscal a les Illes Balears, realitz la
meves funcions de internacionalització o promoció exterior dirigides cap a PIMES de les Illes Balears i que
m’he constituït prèviament a la convocatòria d’ajuts com a associació o clúster. També que el 25% de les
meves empreses associades son PIMES i tenen domicili fiscal a les Illes Balears. (S’ha d’emplenar l’Annex
III, per a cada una de les PIMES).
3. ( ) Que el nombre total de les meves empreses Associades és _____________.
4. ( ) Que no estic en cap dels supòsits establerts en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l’article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.
5. ( ) Que no he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes
per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d’acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes i d’acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradir la LGTBI-fòbia, i tampoc estic sotmès a cap de les prohibicions per a ser
beneficiari dels ajuts que estableix la normativa específica aplicable en matèria de subvencions.
6. ( ) Que, per a l’actuació per a la qual sol·licit l’ajut (assenyalau amb una X el vostre cas):
( )

No he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda pel mateix concepte.

( )

Sí, he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
Organisme

Data de resolució

Quantia

1.
2.
3.
7. ( ) Que, per a altres actuacions o projectes (assenyalau amb una X el vostre cas):
( ) No he rebut des de el 2/04/2020, ajuts públics o d’entitats privats finançades a càrrec de
pressuposts públics per un import superior al que disposa el Marc Nacional Temporal aprovat per
decisió de la Comissió de 2 d’abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)).
( ) He rebut des de el 2/04/2020, ajuts públics o d’entitats privats finançades a càrrec de
pressuposts públics per un import superior al que disposa el Marc Nacional Temporal aprovat per
decisió de la Comissió de 2 d’abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)).
Organisme

Data de
resolució

Quantia

Tipus de Marc Nacional Temporal
(general, agrari, pesquer)

8.( ) Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es duguin a terme per a comprovar la
realització correcta de l’objecte d’aquests ajuts, i puc acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se
m’exigeixin.
9.( ) Que les meves dades bancàries, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment són les especificades
dintre del model normalitzat disponible en seu electrònica.
10.( ) En el cas de presentar despeses de registre de productes en el mercat exterior o de certificació de
productes, que el registre o la certificació es obligatori per a la internacionalització.
11. (

) Que no contractat amb persones o entitats vinculades.

3. DENEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ
NO autoritz:
( )
Que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els documents esmentats
perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l’òrgan competent o autoritzat, en l’àmbit de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats
que les substitueixin.
( )
Que les dades i els documents d’altres administracions inclosos en aquesta comunicació i que no es
presenten puguin ser obtinguts per l’òrgan gestor, mitjançant transmissi
ons telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin, sempre que s’hagi establert per conveni amb
l’Administració competent.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran
en un fitxer específic, a l’efecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l’efecte estadístic.
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç i Empresa.

4. MEMÒRIA DEL PROJECTE (PRESENTACIÓ EN DOCUMENT SEPARAT)
A) Descripció situació de l’associació o clúster:
Breu resum de la descripció de la situació actual de l’associació o clúster, on es poden explicar, entre
d’altres, els aspectes següents: activitat que realitza l’associació o clúster , facturació actual de les seves
empreses associades, treballadors i funcions que realitzen, explicació de com ha afectat la COVID-19.
B) Anàlisi DAFO de l'activitat, debilitats i fortaleses de l'empresa, amenaces i oportunitats que l'entorn i el
mercat objectiu d'aquest pla els suposa.
C) Objectius del projecte i resultats que s’espera obtenir
S’ha de fer referència a l’import de facturació per exportacions que s’espera obtenir a finals d’any amb les
accions programades i el percentatge que l’exportació suposarà respecte de la facturació total de l’empresa.
Breu referència a la planificació temporal i pressupostària del projecte d’internacionalització.
D) Descripció del pla d'actuació global a cada país
El pla ha de ser detallat i justificat, tant en les accions i el seu calendari, com en el pressupost corresponent
Data

País

Tipus
d’activitat
subvencionable

Concepte

Proveïdor

Pressupost

(NOTA INFORMATIVA: El llistat que apareix a continuació ha de presentar-se en format excel o
similar, a més de ser emplenat dins aquest formulari, seguint la tabla abaix descrita).
5. COMPTE JUSTIFICATIU
Nº ordre

Núm.
factura/
Nòmina

Proveïdor
Data

Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

TOTAL:
SOL·LICIT:
L’ajuda per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears
afectades per la COVID-19 per a la realització de les actuacions descrites en la memòria, en el projecte
d’internacionalització, per un import global de:
...................................................€.
…….............................…, ………. d ..........................…… de 2021
[Signatura electrònica del sol·licitant]
(És obligatòria la firma electrònica).

