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Annex 1
CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL FOMENT DE LA MODA ADLIB, ANY 2022
SOL·LICITUD
Sol·licitant
Nom:

NIF/CIF:

Domicili:

Núm:

Població:
Telèfon:

Codi postal:
Fax:

Pis:

Província:

Adreça electrònica:

Representant del/de la sol·licitant
Nom:

NIF/CIF:

Domicili:

Núm:

Població:
Telèfon:

Codi postal:
Fax:

Pis:

Província:

Adreça electrònica:

Adreça electrònica a efectes de notificacions
De la persona sol·licitant:
De la persona representant (si és el cas):

Es sol·licita al consell Insular d’Eivissa una ajuda
de les despeses justificades, per import de:

€

Total de despeses justificades:

€

1.- Declar responsablement:
- Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder sol·licitar subvenció
davant aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per serne beneficiari/ària, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions
durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi
alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

- Que em trob al corrent de les obligacions davant l’Administració tributària (estatal i
autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa,
segons l’establert a la normativa vigent (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques) per obtenir el reconeixement d’un dret
o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a
disposició de l’administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir
el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit
reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta
administració en el termini no superior a tres dies.
- Que autoritz el Consell Insular d’Eivissa perquè, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la
productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que em trob al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i Autonòmica,
davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa.
2- En relació amb altres sol·licituds d’ajudes per a les mateixes activitats, declar
responsablement:
Marcar l’opció que correspongui
Que no s’han sol·licitat subvencions a cap altre Departament del Consell Insular o a cap
altra administració pública o entitat privada per dur a terme les mateixes activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.
Que s’han sol·licitat, per dur a terme les mateixes activitats per a les quals es sol·licita
l’ajut, els ajuts públics o privats que s’indiquen a continuació, que estan pendents de
resolució:
Entitat o situació

Quantia

Que el/la sol·licitant ha estat beneficiari/ària dels ajuts públics o privats que s’indiquen a
continuació per dur a terme el mateix programa d’activitats per al qual se sol·licita l’ajut:
Entitat
-

Quantia

3- Aport davant el Consell Insular d’Eivissa, juntament amb la sol·licitud de l’ajuda, la
documentació següent:
Acreditació de la representació, si la sol·licitud es fa en nom d’una altra persona.
Imprès de sol·licitud de la subvenció (annex 1) degudament emplenat on s’inclou:
- Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar sotmesa a cap de
les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari/ària de
les subvencions públiques recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions (de les Illes
Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, així com d’estar al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, així
com d’estar al corrent de les obligacions econòmiques davant el Consell Insular d’Eivissa, i
autorització a l’òrgan instructor per comprovar aquestes dades.
- Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts
obtenguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o
una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.
Si el/la sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l’escriptura de
constitució o modificació, estatuts o reglament de funcionament inscrits en el registre
corresponent. En el cas que així ho determinin els estatuts, s’ha d’adjuntar certificat de
nomenament del representant legal habilitat per realitzar la sol·licitud així com acord adoptat
per l’òrgan corresponent de l’entitat per sol·licitar l’ajuda.
Si el/la sol·licitant és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns
o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica pròpia, hauran de signar la
sol·licitud totes les persones integrants i adjuntar-hi els seus DNI (o documentació
acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants); així mateix han de
designar una persona com a representant únic a efectes de notificacions.
En compliment de l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat, s’hauran
de fer constar expressament a la sol·licitud els compromisos d’execució de cada membre
fent referència a quina part de l’activitat ha executat cadascun d’ells, així com l’import de
subvenció que sol·licita i que s’ha abonar a cada membre de l’agrupació, que tendran
igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’haurà de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders per complir les obligacions que,
com a beneficiària, correspon a l’agrupació. No es podrà dissoldre l’agrupació fins que hagi
transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la citada llei.
Acreditació d’estar d’alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors gestionat per
l’AEAT (a Hisenda, com a persones físiques i jurídiques privades, agrupacions de persones
físiques o jurídiques privades, o comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat), en l’epígraf corresponent.
Acreditació de l’alta a la Seguretat Social o, si és el cas, rebuts de pagament a la
Seguretat Social per demostrar que ha estat d’alta en el moment de la sol·licitud de l’ajuda i
fins a la data de justificació de l’activitat objecte de subvenció.
Declaració responsable en què el dissenyador/la dissenyadora informi si disposa de taller
de confecció propi o aliè a l’illa d’Eivissa, així com adreça, dades de contacte, nombre de
treballadors i breu descripció de l’inventari. Així mateix, s’haurà d’indicar el número de
inscripció o de la sol·licitud d’inscripció al Registre Industrial del Govern de les Illes Balears,
segons model que figura com a Annex 2.

Documentació de justificació de l'ajuda:
- Memòria justificativa
- Liquidació d'ingressos i despeses (annex 3)
L’imprès de transferència bancària del Consell Insular de sol·licitud de transferència
bancària, si n'és el cas, expedit necessàriament a nom del/de la sol·licitant de l’ajuda
(persona física, jurídica o membre de la CB –persona física– que cobrarà l’ajuda) i segellat
per l’entitat bancària.
Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri convenient.
Especificar tipus documentació:

Les persones sol·licitants que ja hagin presentat en aquest Consell qualsevol d’aquestos
documents només hauran d’aportar la documentació que sigui necessari actualitzar o
renovar, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que la documentació fou
presentada i assenyalin la data i l’òrgan davant el qual es va presentar.
La documentació que no s’adjunta a aquesta sol·licitud ha estat presentada en aquest
Consell Insular
Data de presentació:
Tràmit/Expedient:
Departament:

Eivissa,

d

de 2022

(Signatura de la persona sol·licitant)

POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l'establert a l la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en relació amb la protecció de les
persones físiques pel que fa ,al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4-5-2016), i a la
resta de legislació vigent en aquesta matèria us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través
d'aquesta convocatòria s'incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular d'Eivissa amb la finalitat de tramitar les
sol·licituds d'aquestes ajudes econòmiques i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se per a
cap altra finalitat diferent a la mencionada.
Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i
oposició, (https://seu.conselldeivissa.es)dirigint escrit, de forma electrònica o presencial, segons correspongui, al Consell
Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l'autoritat de
control.

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

