ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera
sostenible els residus turístics i crear llocs de feina

PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:

CIF:

Nom del representant legal:

NIF:

Adreça:
Localitat:

CP:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Província:

Adreça electrònica a l’efecte de notificacions:
DECLAR sota la meva responsabilitat:


Que totes les dades que contenen els impresos i els documents que s’aporten en aquesta
sol·licitud són vertaderes.



Que les activitats proposades respectaran la normativa vigent i que, si s’escau, se
sol·licitaran els permisos que corresponguin.



Que conec les obligacions que preveu el Text refós de la llei de subvencions, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 Que conec que la presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les prescripcions
contingudes a la convocatòria corresponent i a les seves bases reguladores.
DECLAR sota jurament que no incorr en cap causa d’incompatibilitat legal per rebre la subvenció
que sol·licit per a l’execució de les activitats proposades en el projecte objecte de la sol·licitud.
SOL·LICIT:
Que se’m concedeixi una subvenció per a les següents actuacions:






Reutilització de productes.
Preparació per a la reutilització de residus.
Compostatge i altres processos de transformació biològica.
Reciclatge de residus.
Projectes d’I+D+i.

❒ NO AUTORITZ al haver marcat aquesta casella a que la Conselleria de Medi Ambient i
Territori pugui obtenir d’altres administracions les dades o documents següents (marcau
les caselles que correspongui)

compliment d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributàri
compliment d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

Per aquest motiu aportaré els certificats necessaris per acreditar el compliment de les meves
obligacions tributàries juntament amb la sol·licitud i quan sigui requerit per a la tramitació de la
subvenció.




AUTORITZ la Conselleria de Medi Ambient i Territori a que faci les consultes pertinents
per acreditar el compliment de les meves obligacions tributàries amb l’Administració
General de l’Estat i amb la Seguretat Social.
AUTORITZ la Conselleria de Medi Ambient i Territori a que faci les consultes pertinents
per obtenir les dades o els documents que s’indiquen a continuació a la columna “ja en
poder de l’administració”, perquè puguin ser obtinguts en nom meu, en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions
telemàtiques de dades o de certificacions que els substitueixin.

ADJUNT a la sol·licitud la documentació exigida segons la convocatòria, que es detalla a continuació:

S’aporta
a) Fotocòpia del DNI/NIE/CIF de la persona sol·licitant.
b) Còpia del document d’identificació fiscal de l’entitat.
c) Còpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat o dels
estatuts reguladors i de les modificacions posteriors, si és el cas.
d) Documentació que acrediti que la persona sol·licitant pot exercir la
representació legal de l’entitat.
e) Documentació per acreditar la condició de centre especial d’ocupació o
empresa d’inserció.
f) Declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions
administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver
exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere (Annex 2 de la convocatòria).
g) Declaració d’altres ajuts, públics o privats, percebuts o sol·licitats per
l’entitat per a la mateixa finalitat durant el mateix període (Annex 3 de la
convocatòria)
h) Memòria o memòries explicatives del projecte o projectes o actuacions
que es pretenen desenvolupar.

Ja en poder de
l’Administració
*

i) Fitxa de rellevància ambiental del projecte o actuacions a desenvolupar
(Annex 4 de la convocatòria)
*Indiqueu l’expedient, la data i l’òrgan o la dependència en el cas de documentació en paper (mentre no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual correspon) o el codi segur de
verificació en cas de documentació que es pugui comprovar per tècniques telemàtiques.

_______________, ___ d_______________ de 202__

[Signatura]

