SOL·LICITUD D’AJUT
INDUSTRIAL (2021)

PER

A

LA

MODERNITZACIÓ

DE

L’ACTIVITAT

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL
CODI DIR3: A04035942
AJUT QUE SE SOL·LICITA (seleccionau només una opció. Presentau dues sol·licituds en cas de tramitar els dos ajuts)

Núm. expedient:

Ajut per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial (2021)

Codi SIA: 235071

Núm. reg. entrada:

Ajut per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial (2021)

Codi SIA: 287691

Data d’entrada:

INTERESSAT
Nom o raó social:

NIF:

Representant (si escau):

NIF:

Domicili social:

CP:

Municipi:

Telèfon:
NOTIFICACIÓ (En aquest correu rebreu els avisos de les notificacions corresponents al procediment.)
Adreça electrònica:
ACTIVITAT ECONÒMICA I REGISTRE INDUSTRIAL
Epígraf IAE:

Número de Registre Industrial de la Direcció General de Política Industrial (RI):

El sol·licitant autoritza a l’Administració a consultar les seves dades censals tributàries (en cas de no autoritzar, s’ha de presentar certificat IAE):

SI

NO

EMPLAÇAMENT DE L’ACTUACIÓ (centre de treball)
Domicili:

CP:

Municipi:

PRESSUPOST PEL QUAL SE SOL·LICITA L’AJUT (presentau la documentació referida a l’apartat “Documentació a adjuntar” com a justificant)
Conceptes:
1.
2.
3.
Import total de la inversió sol·licitada (sense IVA):
DECLARACIÓ DE MINIMIS
DECLAR:
1.

Que complesc amb el reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107
i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

2.

Que durant els exercicis fiscals 2019,2020 i 2021 he rebut un import total d’ajudes de minimis de: ______________________________ EUR

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VERACITAT DE LES DADES BANCÀRIES APORTADES
DECLAR:
1. La veracitat de les dades aportades i la titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte dels ingressos
derivats de procediments amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Nom entitat:
Domicili sucursal o oficina:
Codi BIC o SWIFT:
Opció 1 – IBAN del compte per a Espanya
Control
Pais
Codi entitat
IBAN
(4 dígits)
(2 dígits) (2 dígits)

E

Codi sucursal
(4 dígits)

DC
compte
(2 dígits)

Núm. Compte o llibreta
(10 dígits)

S

Opció 2 – Numeració del compte d’altres països
País del compte:
2.
3.

La possibilitat d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se m'exigeixin.
Que l’Administració de la Comunitat Autònoma, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el punt 1 d’aquesta declaració,
queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin d’errades en les dades indicades pel declarant
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DECLAR
1. Que dispòs de capacitat de representació suficient, degudament acreditada, per dur a terme la tramitació indicada.
2. Que les dades consignades en aquest document són certes, que complesc amb tots els requisits exigits en la convocatòria, i que
present adjunta la documentació que pertoca, d’acord amb la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica per la qual s’aprova aquesta convocatòria.
3. Que no em trob en cap de les circumstàncies de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions.
4. Que l’epígraf de l’ IAE pel qual tributa el beneficiari està inclòs a les divisions 2, 3, 4, 504 o 691.2.
5. Que la entitat beneficiària està inscrita en el Registre Industrial o en el Registre Miner de les Illes Balears.
6. Que complesc les exigències establertes per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altre que sigui d’aplicació.
7. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria, i em compromet a facilitar tota la documentació complementària i les
actuacions de control que es considerin necessàries per avaluar correctament l’expedient o per comprovar les dades presentades.
8. Que don el meu consentiment perquè l’Administració obtingui, dels òrgans competents, la informació relativa al compliment de les
meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, les dades referents a l’epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE),
així com altres dades del beneficiari declarades en aquesta sol·licitud. En cas contrari, adjunt declaració de no consentiment i adjunt
els certificats i la documentació corresponent.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades
personals que conté aquest document.
Finalitat del tractament i base jurídica. Pagaments a tercers derivats de procediments amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord
amb els articles 73 i 93.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Responsable del tractament. La direcció general o la secretaria general de la conselleria a la qual correspon la tramitació dels pagaments, la Direcció General del
Tresor i Política Financera com a òrgan pagador i la Intervenció General com a òrgan responsable de la base de dades de tercers de la CAIB.
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general
de protecció de dades o la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran indefinidament en el sistema comptable de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió,
de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix la
normativa vigent) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst
en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals
pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

OBSERVACIONS

,

d

de 2021

Sign aquest document a l’efecte d’acollir-me a la convocatòria d’ajut destinat a promoure actuacions d’inversió per a la
modernització de l’activitat industrial (2021). Aquesta sola signatura es fa per a totes les dades i les declaracions que integren el
document de sol·licitud (pàg. 1 a 2)
Signatura de l’interessat o del representant legal (S’HA DE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT)
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DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
Documentació obligatòria per a tots els beneficiaris:
 Memòria tècnica en la qual s’especifiquin aspectes com la activitat industrial que es desenvolupa, el centre de treball, on s’instal·la la maquinària, totes les ajudes
que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, l’abast, característiques i repercussió de la inversió a realitzar i les despeses e inversions previstes amb l’IVA
desglossat amb els pressuposts o proformes corresponents.
 Pressupostos, factures proforma o document equivalent de les inversions que es vulguin dur a terme, o factures en cas que la inversió estigui feta
 Documentació a presentar segons la quantia del pressupost pel qual se sol·licita l’ajut (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic):
 Per als projectes amb quantia superior o igual a 40.000 euros, en cas d’execució d’obres, o de 15.000 euros en cas de subministrament de béns d’equip o
prestació de serveis per a una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l’execució del
projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, o que l’adquisició s’hagi efectuat amb anterioritat a la
sol·licitud de la subvenció. L’elecció de les ofertes presentades s’ha de fer amb conformitat amb els criteris d’eficàcia i d’economia, i s’ha de justificar
expressament en cas que l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
Només en cas de persones físiques (autònoms):
 Còpia del Document nacional d’identitat del sol·licitant i de la persona autoritzada, si s’escau, i el seu poder corresponent.
Només en cas de persones jurídiques:
 Còpia del Document Nacional d’Identitat del representant de la societat o persona autoritzada.
 Còpia del número d’identificació fiscal de la societat.
 Còpia de la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d’ajut com a representant de l’empresa beneficiària,
com pot ser l’escriptura de poders de representació o documents similars
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