AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 | Fax 97163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

ANNEX I. SOL·LICITUD
CONVOCATÒRIA D'AJUDES EXTRAORDINÀRIES Al TEIXIT PRODUCTIU DEL MUNICIPI
DE SANTANYÍ PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA
COVID-19
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF

Raó social

CIF

Adreça

Població

Municipi

Província

País

Codi postal

Correu electrònic

Telèfon

PERSONA FÍSICA
ENTITAT
ADREÇA POSTAL

ALTRES DADES
DADES DEL REPRESENTANT DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF

Adreça

Població

Municipi

Província

País

Codi postal

Correu electrònic

Telèfon

DADES PERSONALS
ADREÇA POSTAL

ALTRES DADES
En cas que la sol·licitud la presenti un representant s'haurà d'adjuntar autorització de
representació (Annex II)
VOLS REBRE INFORMACIÓ D’ALTRES AJUTS I DE NOVETATS RELLEVANTS PER A LES
EMPRESES?
✔

ACCEPTO I SOL·LICITO EXPRESSAMENT la recepció de comunicacions per correu
electrònic per part del responsable de tractament de l'Ajuntament de Santanyí, amb CIF
P0705700C i domicili social en Plaça Major, 12, 07650 Santanyí, Illes Balears.

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 | Fax 97163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

GRUP DEL SOL·LICITANT
GRUP 1. Empresa o microempresa amb personalitat jurídica.
GRUP 2. Autònom, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que
correspongui o mutualitat del col·legi professional amb activitat a l'any 2020.
GRUP 3. Autònom, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que
correspongui o mutualitat del col·legi professional sense activitat a l'any 2020.
GRUP 4. Persona física que obté ingressos derivats de l'arrendament de béns
immobles com a lloguer de curta estada o lloguer vacacionals.

DADES BANCÀRIES
Autoritzo a l'Ajuntament de Santanyí, en cas de resultar beneficiari de la present ajuda
extraordinària que sol·licito, a ingressar-me mitjançant transferència bancària l'import concedit
al següent compte:
NOM ENTITAT
IBAN
SWIFT/BIC(1)
(1) El

codi SWIFT/BIC només és necessari en cas de ser un compte d'una entitat bancària
internacional fora de la zona SEPA.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sotasignat, actuant en el seu nom o en el nom de l'entitat sol·licitant, i sota la seva
responsabilitat
DECLARA
✔

Que totes les dades declarades, en aquest document i en tots els presentats per a
sol·licitar aquesta subvenció són certes i entén les responsabilitats en les quals es pot
incórrer en cas de falsedat.

✔

Que la persona sol·licitant, física o jurídica, no està sotmesa a cap de les prohibicions
per a ser beneficiari de les ajudes que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, Llei General de Subvencions.

✔

Que la persona sol·licitant, física o jurídica, està al corrent de les obligacions tributàries
amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les
obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb aquest
ajuntament. Com a prova d'aquesta circumstància, autoritzo l'Ajuntament de Santanyí
perquè pugui recaptar dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de
l'Agència Tributària de les Illes Balears, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
i d’aquest Ajuntament d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
La documentació adjunta ha de presentar-se en el mateix ordre que s'indica a continuació:

SOL·LICITO
La concessió d'una ajuda extraordinària per la meva activitat professional o per la de l'entitat
que represento.
En Santanyí, a

de

de 2020
1

Signatura del sol·licitant o del representant legal de l'entitat sol·licitant (1)
(1) Si és persona jurídica ha de figurar també el segell de l’entitat
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PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la normativa vigent s’informa que les dades facilitades tenen la finalitat única de
gestió i tramitació de l’expedient de subvenció (Art. 6.1.a, c, RGPD/ 2016/679), i que no es
traspassaran a terceres persones o altres entitats.
Pot exercitar, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com
sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa,
sol·licitar si escau la portabilitat de les seves dades, així com a no ser objecte d'una decisió
individual basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.
Segons la Llei 39/2015, el RGPD (UE) i la Llei Orgànica 3/2018, pot exercir els seus drets per
Registre Electrònic o Registre Presencial, en ambdós casos fent constar la referència 'Exercici
de drets de protecció de dades', i dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: AJUNTAMENT DE
SANTANYÍ – Plaça Major, 12 – 07650 Santanyí

