
  

ANNEX I - MODEL DE SOL·LICITUD

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a l'adquisició /electrificació de bicicletes i 
vehicles elèctrics de mobilitat personal

El Sr./La Sra. ..............................................................................................................
amb DNI/NIE núm. ....................................... amb domicili a efectes 
a ............................................................................., 
població......................................................, 
correu electrònic..............................................

 

EXPOSO: 

Que vull acollir-me a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'adquisició/electrificació de 
bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 
Transparència, Participació i Transports

Per la qual cosa formul la declaració responsable de veracitat següent:

1. No em trob en cap dels supòsits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

2. Accept, íntegrament, les condicions de la convoc
certes i, a més, facilitaré totes les actuacions de control possibles que es desenvolupin 
per comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts.

3. Em compromet a no transmetre el vehicle/equip adquirit en u
seua compra. 

4. Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat espanyol, amb la Seguretat 
Social i amb la Tresoreria del Consell Insular d'Eivissa.

5. Entenc que la presentació d’aquesta sol·licitud d’ajudes comporta 
persona sol·licitant al Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports a 
demanar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l'Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb la T
En cas contrari, ho manifestaré expressament en aquesta sol·licitud i aportaré la 
documentació corresponent.

6. L'actuació objecte de la subvenció es troba realitzada.

7. Per a l'actuació esmentada, el beneficiari (marcau

( ) Sí que ha sol·licitat o ha rebut un altre ajut pel mateix concepte 
( ) No ha sol·licitat ni ha rebut cap altre ajut pel mateix concepte.

Organisme  
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MODEL DE SOL·LICITUD  

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a l'adquisició /electrificació de bicicletes i 
vehicles elèctrics de mobilitat personal  

El Sr./La Sra. ..............................................................................................................
amb DNI/NIE núm. ....................................... amb domicili a efectes 
a ............................................................................., 
població......................................................, CP................., telèfon......................................., 

...................................... 

me a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'adquisició/electrificació de 
bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 

Transports 

Per la qual cosa formul la declaració responsable de veracitat següent: 

No em trob en cap dels supòsits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Accept, íntegrament, les condicions de la convocatòria, declar que totes les dades son 
certes i, a més, facilitaré totes les actuacions de control possibles que es desenvolupin 
per comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts. 

Em compromet a no transmetre el vehicle/equip adquirit en un termini de 2 anys des de la 

Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat espanyol, amb la Seguretat 
Social i amb la Tresoreria del Consell Insular d'Eivissa. 

Entenc que la presentació d’aquesta sol·licitud d’ajudes comporta 
persona sol·licitant al Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports a 
demanar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l'Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb la Tresoreria del Consell Insular d'Eivissa. 
En cas contrari, ho manifestaré expressament en aquesta sol·licitud i aportaré la 
documentació corresponent. 

L'actuació objecte de la subvenció es troba realitzada. 

Per a l'actuació esmentada, el beneficiari (marcau amb una X el vostre cas):

( ) Sí que ha sol·licitat o ha rebut un altre ajut pel mateix concepte 
( ) No ha sol·licitat ni ha rebut cap altre ajut pel mateix concepte. 

Data de resolució  Quantia  

  

  

Departament d'Innovació, Transparència, Participaci ó i  
Transports  

Transports Terrestres av Espanya 49 
07800 Eivissa (Illes Balears) 

971 19 54 77 
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www.conselldeivissa.es 

Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a l'adquisició /electrificació de bicicletes i 

El Sr./La Sra. ....................................................................................................................... 
amb DNI/NIE núm. ....................................... amb domicili a efectes de notificacions 
a ............................................................................., 

CP................., telèfon......................................., 

me a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'adquisició/electrificació de 
bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 

No em trob en cap dels supòsits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

atòria, declar que totes les dades son 
certes i, a més, facilitaré totes les actuacions de control possibles que es desenvolupin 

n termini de 2 anys des de la 

Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat espanyol, amb la Seguretat 

Entenc que la presentació d’aquesta sol·licitud d’ajudes comporta l’autorització de la 
persona sol·licitant al Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports a 
demanar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 

resoreria del Consell Insular d'Eivissa. 
En cas contrari, ho manifestaré expressament en aquesta sol·licitud i aportaré la 

amb una X el vostre cas): 



  

 

(En el supòsit que se'n sol·licitin en el decurs de la tramitació de l'ajut, adjuntau l'escrit que 
detalli les subvencions sol·licitades o rebudes).

Per tot això, declar que son certes les dades anteriors i

( ) NO AUTORITZ el Consell Insular d’Eivissa a de
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat 
Social, i la tresoreria del Consell Insular d'eivissa i per això aport la documentació 
acreditativa d’estar al corrent amb les obl
Seguretat Social, així com al propi Consell Insular.

 

ADJUNT:  

La documentació establerta en l'article 5 de les bases de la convocatòria 

(marcar amb una X): 

( ) DNI / NIE / Passaport

( ) Certificat d'empadronament a l’illa d’Eivissa en el cas de no constar la residència 
al document d'identitat

( ) Model de sol·licitud d'alta o modificació com a creditor a efectes econòmics.

https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_ 
CODE=CATALOGO&DETALLE=6269002705248021805043

( ) Factura oficial emesa a nom de la persona sol·licitant de l'ajut amb acreditació del 
seu pagament. 

( ) Altra documentació acreditativa, si escau, de les característiques de l'objecte de la 
factura pel qual es demana la subvenció

( ) Documentació acreditativa de la relació de parentesc familiar amb altres persones 
en el cas de presentar una mateixa persona física factures per a més d'un vehicle.

Per tot això, 

SOL·LICITO:  

Acollir-me a la convocatòria d'ajudes eco
Bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 
Transparència, Participació i Transports.

Marcau amb una X segons correspongui.

(Nota: les sol·licituds de modalitats diferents
previst en l'art.5.f en relació a l'existència de convivents)

• Per l'adquisició de bicicletes elèctriques ( ) 
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(En el supòsit que se'n sol·licitin en el decurs de la tramitació de l'ajut, adjuntau l'escrit que 
detalli les subvencions sol·licitades o rebudes). 

Per tot això, declar que son certes les dades anteriors i 

el Consell Insular d’Eivissa a demanar la documentació acreditativa 
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat 
Social, i la tresoreria del Consell Insular d'eivissa i per això aport la documentació 
acreditativa d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, amb l’Estat espanyol i amb la 
Seguretat Social, així com al propi Consell Insular. 

La documentació establerta en l'article 5 de les bases de la convocatòria 

( ) DNI / NIE / Passaport 

dronament a l’illa d’Eivissa en el cas de no constar la residència 
al document d'identitat 

( ) Model de sol·licitud d'alta o modificació com a creditor a efectes econòmics.

https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_ 
TALOGO&DETALLE=6269002705248021805043 

( ) Factura oficial emesa a nom de la persona sol·licitant de l'ajut amb acreditació del 

( ) Altra documentació acreditativa, si escau, de les característiques de l'objecte de la 
demana la subvenció 

( ) Documentació acreditativa de la relació de parentesc familiar amb altres persones 
en el cas de presentar una mateixa persona física factures per a més d'un vehicle.

me a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'adquisició/electrificació de 
Bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 
Transparència, Participació i Transports. 

Marcau amb una X segons correspongui.  

(Nota: les sol·licituds de modalitats diferents no són excloents, sempre que s'hagi acreditat el 
previst en l'art.5.f en relació a l'existència de convivents) 

Per l'adquisició de bicicletes elèctriques ( ) - Nombre d'unitats  (...) 

Departament d'Innovació, Transparència, Participaci ó i  
Transports  

Transports Terrestres av Espanya 49 
07800 Eivissa (Illes Balears) 

971 19 54 77 
dep.transports@conselldeivissa.es 

www.conselldeivissa.es 

(En el supòsit que se'n sol·licitin en el decurs de la tramitació de l'ajut, adjuntau l'escrit que 

manar la documentació acreditativa 
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat 
Social, i la tresoreria del Consell Insular d'eivissa i per això aport la documentació 

igacions tributàries, amb l’Estat espanyol i amb la 

La documentació establerta en l'article 5 de les bases de la convocatòria 

dronament a l’illa d’Eivissa en el cas de no constar la residència 

( ) Model de sol·licitud d'alta o modificació com a creditor a efectes econòmics. 

https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_ 

( ) Factura oficial emesa a nom de la persona sol·licitant de l'ajut amb acreditació del 

( ) Altra documentació acreditativa, si escau, de les característiques de l'objecte de la 

( ) Documentació acreditativa de la relació de parentesc familiar amb altres persones 
en el cas de presentar una mateixa persona física factures per a més d'un vehicle. 

nòmiques per a l'adquisició/electrificació de 
Bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal del Departament d'Innovació, 

no són excloents, sempre que s'hagi acreditat el 

 



  

• Per a l'adquisició de bicicletes convencionals ( ) 

• Equips d'electrificació de bicicleta ( ) 

• VMP elèctrics ( ) - Nombre d'unitats (...) 

Eivissa,           d                               

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d’abril de 
2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel q
circulació d’aquestes dades (DOUE 4
que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d’aquesta convocatòria s’in
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
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, dirigint escrit, de forma electrònica (https://seu.conselldeivissa.es) 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.
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Per a l'adquisició de bicicletes convencionals ( ) - Nombre d'unitats  

Equips d'electrificació de bicicleta ( ) - Nombre d'unitats (...) 

Nombre d'unitats (...)  

                               de 2021 

a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, 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’in
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 

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, 
cancel·lació i oposició, dirigint escrit, de forma electrònica (https://seu.conselldeivissa.es) 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. 

 

Departament d'Innovació, Transparència, Participaci ó i  
Transports  

Transports Terrestres av Espanya 49 
07800 Eivissa (Illes Balears) 

971 19 54 77 
dep.transports@conselldeivissa.es 

www.conselldeivissa.es 

Nombre d'unitats  (...) 

a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d’abril de 

ue fa al tractament de dades personals i a la lliure 
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 

se per a cap altra finalitat 

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, 
cancel·lació i oposició, dirigint escrit, de forma electrònica (https://seu.conselldeivissa.es) o presencial, segons 
correspongui, al Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar 


