ANNEX I: INSTÀNCIA DE 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__________________________________________________________
NIF __________________________________________________________________
Domicili_______________________________________________________________
Població_______________________________________________________________
Telèfon _______________________________________________________________
Titular de _________ ovelles i cabres, segons consta a la cartilla ramadera, actualitzada aquest
any 2020.
2. OBJECTE
Adquisició de 15 kg d’aliment per animal al preu de 0,130 cèntims/kg, segons el cens actualitzat
a principi d’any per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear, per al
manteniment del subsector de ramat oví i cabrum al municipi de Santanyí, per la qual cosa es
sol·licita la quantitat de ___________euros.
Amb aquesta finalitat s’adjunta la documentació general necessària relacionada a la
convocatòria de subvencions per al manteniment del ramat oví i cabrum al terme municipal de
Santanyí.
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 incursa 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 declar expressament que estic al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
En el cas de que l’import de la subvenció fos superior a 400,01 euros, AUTORITZ
l’Ajuntament de Santanyí per sol·licitar de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària les
dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social les dades relatives al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
per comprovar que es compleixen uns dels requisits establerts a la legislació vigent per obtenir,
percebre i mantenir la subvenció establerta al pressupost municipal per a aquest any 2020 per al
foment de la ramaderia.

Aquesta autorització es concedeix exclusivament als efectes de l’atorgament, seguiment i
control de l’esmentada subvenció. Així mateix, pot revocar-se en qualsevol moment mitjançant
escrit dirigit a la batlia d’aquest Ajuntament.
Finalment, pel que fa al compliment de les obligacions tributàries municipals, autoritz a
l’Ajuntament de Santanyí a obtenir directament els certificats acreditatius durant tot el procés
per la resolució de la subvenció i fins a l’arxiu de les actuacions.
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’adquisició d’aliment.

Santanyí, ______________________________________ de 2020

BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

