
ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2020     

 
El/la que subscriu sol·licita subvenció a l’Ajuntament de Santanyí en els termes 
següents: 
 
1. PERSONA SOL·LICITANT 
 

Nom i llinatges:________________________________________________________ 
DNI:___________________________ Telèfon: ______________________________ 
Domicili:_____________________________________________________________ 
Localitat:_________________________________________ CP:_________________ 
 
2. OBJECTE 
 
Que per tal de dur a terme l’activitat esportiva de ___________________________ 
sol·licit  una ajuda. 
 
Amb aquesta finalitat s’adjunta la documentació general necessària relacionada a les 
Bases reguladores de la concessió de subvencions. 
 
3. DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Així mateix, declar sota la meva responsabilitat: 
 
a- Que les dades consignades i les que apareixen a la documentació adjunta són certes.  
 
b- Que complesc i accept la  normativa general vigent reguladora de les subvencions: 
Llei 17/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 17/2003, Bases reguladores de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí, aprovades per acord de Ple ordinari el 16 
de desembre de 2019, i Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020. 
 
c- Que no em trob incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari 
assenyalades en els apartats 3, 4 i 5 de l’article 6 de les Bases generals reguladores de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí; així mateix, d’acord amb 
l’article 24.4 del Reial Decret 887/2006, declar expressament que estic al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
 
d- Que no he obtingut o sol·licitat altres subvencions, ajudes o ingressos per a la 
mateixa finalitat que la subvenció que ara deman, o bé, en cas d’haver-ne obtinguda una 
altra, la suma d’ambdues no supera la despesa realitzada per l’activitat subvencionada.   
 
Finalment, pel que fa al compliment de les obligacions tributàries municipals, autoritz a 
l’Ajuntament de Santanyí a obtenir directament els certificats durant tot el procés per a 
la resolució de la subvenció i fins a l’arxiu de les actuacions. 
 
Santanyí, ___________________________________  de 2020 
 
 
 
 
 
BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 


