
 
ANNEX 1 SOL·LICITUD/DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(Aquesta informació s'emplenarà a la sol·licitud a la pàgina web habilitada a tal efecte) 
 
Nom de l'empresa:.............................................................................................................................................. 
 
CIF/DNIE/NIE:...........................................Telèfon:...........................................Fax:............................................. 
 
Epígraf de l’impost d’activitats econòmiques:............................................................................................... 
 
Descripció de l'activitat:.................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
 Nom de l'establiment comercial:......................................................................................................... 
 
Adreça de l'establiment:..................................................................................................................................... 
 
Població:....................................................................................... Codi Postal:................................................ 
 
Adreça electrònica a afectes de notificació:.................................................................................................. 
 
Nom i DNI del/de la representant legal:......................................................................................................... 
 
Persona de contacte:......................................................................................................................................... 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
• De ser representant de l'entitat i de tenir poder suficient per a aquesta representació. 
• De complir la condició de ser un autònom/a o empresa que amb referència a l'exercici 2022: 
 
-         El nombre mitjà de treballadors es com a màxim  20 
-         El volum de negoci (facturació) és inferior a dos milions d’euros 
 
• De tenir un establiment obert al públic, situat a l'adreça indicada abans. 
• De adherir-se al programa i comprometre's a complir els compromisos establerts. 
• De no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de 

l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
• De no incórrer en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat 

pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre. 
• De no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els 

darrers tres (3) anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe 
o de gènere d'acord amb l'establert a l'article 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. 

• De facilitar totes les possibles actuacions de control per comprovar que s'ha duit a terme correctament l'objecte 
d'aquests ajuts. De coneixement i acceptació de les bases i el procediment establert per gestionar el programa 
subvencional. 

• De tenir la seva situació regularitzada en quant a les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb 
l'Ajuntament de Santanyí  i d'autoritzar a aquestes entitats per la comprovació d'aquestes dades. 

• De poder acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se li exigeixi. 
• De que totes les dades exposades en aquest document son certes. 
 
AUTORITZO A L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
 
A la comprovació de no tenir deutes amb aquest Ajuntament 
 
Santanyí................. de......................de 2023 
(signatura)  

 


