ANNEX 1
SOL·LICITUD D’AJUTS PEL FOMENT I LA DIFUSIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I PEL SUPORT A
L’ASSOCIACIONISME DE COOPERATIVES, DE SOCIETATS LABORALS I D’EMPRESES
D’INSERCIÓ AFECTADES PEL COVID-19
1. DADES GENERALS
Nom de l’entitat: .................................……………..................................
NIF: .......…................Telèfon: .…….….....…….......... Fax: ..................................................
Adreça: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..............…..…...…
Domicili Fiscal: ..........................................................................................................
Adreça electrònica: ..........................................................................................................
Pàgina web de l’entitat: .........................................................................................................
Núm. de registre industrial o núm. de registre d’indústries agràries: ........................................
Sector al qual pertany l’empresa: ...................................................................................
Dada d’alta a l’IAE: ............................................... Epígraf: ................................................
Persona de contacte:
...................................................................................................................................
Nom del representant legal: .............................................................................................................
DNI del representant legal: .............................................................................................................
2. TIPUS DE PROGRAMA
L’Entitat sol·licitant es presenta als programes:
( ) Programa I
( ) Programa II
( ) Programa II
3. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar baix la meva responsabilitat:
1. Que complesc alguns dels requisits específics indispensables per a ser beneficiari
dels ajuts:
A. ( ) Que som una entitat afectada per la COVID-19, amb treballadors al meu càrrec, i he
realitzat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), per força major o per
causes econòmiques i productives, com a conseqüència de la COVID-19.
B.) ( ) Que som una entitats afectada per la COVID-19l, no he realitzat cap ERTO, i he estat
afectat per la COVID-19 per cessament de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim

un 30% durant vigència de l’estat d’alarma (del 14 de març de 2020 al 21 de juny de 2020),
respecte al mateix període de l’any anterior ( del 14 de març de 2019 al 21 de juny de 2019).
Entenem per cessament de l’activitat, la paralització de l’activitat empresarial per l’aplicació del
Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, durant els dies 30 de març a 9 d’abril.
2. ( ) Que es certa i completa la informació que es fa constar en aquest tràmit i accept,
íntegrament, les condicions de la convocatòria.
3.( ) Que tenc el domicili fiscal i realitz la meva activitat dins el territori de les Illes Balears.
4. ( ) Que estic legalment constituïda i inscrita definitivament en el Registre de Cooperatives,
de Societats Laborals i d’Empreses d’Inserció de la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular o en el Registre que correspongui.
5. ( ) 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.
6. ( ) Que he duit a terme l’organització preventiva de riscs laborals.
7. ( ) Que en el cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadors/es, complir
l’obligació de reserva de quota d’un 2% a favor de treballadors/es discapacitats, llevat que
tengui degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.
8. ( ) 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.
9. ( ) Que, per a l’actuació per a la qual sol·licit l’ajut (assenyalau amb una X el vostre
cas): EXCEPTE LES EMPRESES D’INSERCIÓ
( )

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
1.
2.
3.

Data de resolució

Quantia

10. ( ) Que, per a altres actuacions o projectes (assenyalau amb una X el vostre cas):
( ) No he rebut en l’exercici fiscal en el qual es concedeix l’ajut (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)).
I a més no estava en crisis a 31 de desembre de 2019, respecte al que disposa
l’article 2, punt 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament
general d’exempció per categories).
( ) He rebut durant l’exercici fiscal en el qual es concedeix l’ajut (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)).
I a més no estava en crisis a 31 de desembre de 2019, respecte al que disposa
l’article 2, punt 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament
general d’exempció per categories).
Organisme

Data de
resolució

Quantia

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

11.( ) 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.
12.( ) Que les meves dades bancàries, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment són:
Entitat

Domicili, sucursal o oficina
CODI COMPTE

País
(2 dígits)

Contro Codi entitat (4
l IBAN dígits)
(2
dígits)

Codi
sucursal o
oficina (4
dígits)

DC (2 Núm. compte o llibreta (10 dígits)
dígits)

4. 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 transmissions
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 Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.
5. MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS (PRESENTAR EN DOCUMENT SEPARAT)
A) Breu descripció de la situació actual l’entitat: Medis personals, medis econòmics,
objectius a aconseguir:
B) Taula explicativa:
PROGRAMA I:
Nom
Actuació

Descripció
Actuació

Objectius Plantejats Resultats obtinguts

Cost
subvencionable

Descripció
Actuació

Objectius Plantejats Resultats obtinguts

Cost
subvencionable

PROGRAMA II:
Nom
Actuació

PROGRAMA III:
Nom
Actuació

Descripció
Actuació

Objectius Plantejats Resultats obtinguts

Cost
subvencionable

6. DESPESES SUBVENCIONABLES INFERIORS ALS 3.000 €
En el cas que l’entitat sol·licitat tengui despeses subvencionables inferiors als 3.000€, ha
d’emplenar la declaració responsable i , a més, el llistat de despeses.
És necessari la presentació dels documents acreditatius: factures i justificants de pagament,
únicament, si es requereix.
( ) Declar baix la meva responsabilitat, que les següents despeses s’han realitzat dintre
del marc del projecte d’internacionalització i que disposo de les factures i justificants de
pagaments acreditatives de la seva veracitat.
(Aquest llistat ha de ser presentat en format excel o similar)
PROGRAMA I:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor
Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

PROGRAMA II:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor
Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

PROGRAMA III:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor

7. DESPESES SUBVENCIONABLES SUPERIORS ALS 3.000 €
En el cas que l’entitat sol·licitat tengui despeses subvencionables superiors als 3.000€, ha
d’emplenar el llistat de despeses i, a més, ha de presentar totes les factures i justificants de
pagament de les despeses.
(Aquest llistat ha de ser presentat en format excel o similar)
PROGRAMA I:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor
Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

PROGRAMA II:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor
Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

PROGRAMA III:
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor

8. TAULA RESUM DE TOTES LES DESPESES SUBVENCIONABLES
A la taula han de incloure’s totes les despeses (tant les superiors als 3.000 euros com les
inferiors als 3.000 euros), amb especificació del programa.
(Aquest llistat ha de ser presentat en format excel o similar)
Nº actuació

Núm.
factura/
Data
Nòmines
SS

Proveïdor
Concepte

Base
imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

PROGRAMA I

PROGRAMA II

PROGRAMA III

TOTAL DE TOTS ELS PROGRAMES
SOL·LICIT:
En el marc dels ajuts pel foment i la difusió de l’economia social i pel suport a
l’associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció afectades per
la COVID-19,
- Pel que fa al PROGRAMA I: per un import de _____________€
- Pel que fa al PROGRAMA II: per un import de _____________€
- Pel que fa al PROGRAMA III: per un import de ____________ €
L’ajuda per un import global (programa I,II,III) de:
...................................................€.
…….............................…, ………. d ..........................…… de 2020
[Signatura del sol·licitant]

