ANNEX 1 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
CONVOCATÒRIA PER FER COSTAT AL SECTOR CULTURAL DE MALLORCA PELS PERJUDICIS PROVOCATS PELS
EFECTES DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

DADES DE LA PERSONA / ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de la persona o entitat sol·licitant

NIF

Adreça per notificacions

C.P

Adreça electrònica per comunicacions

Població

Persona de contacte

Telèfon/s de
contacte

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT SOL·LICITANT (Només s’ha d’omplir en el cas de persones jurídiques). Recordeu que s’ha de
presentar la documentació que acrediti la representació i la seva vigència

Nom de la persona representant

NIF
Càrrec

DECLARACIONS Responsables (marcau i ompliu si n’és el cas)
☐

En nom propi o de l´entitat a la qual represent DECLAR RESPONSABLEMENT:
1) Que complesc/ l’entitat a la qual represent compleix amb tots els requisits prevists al punt 3 de la convocatòria per ser
beneficiari de l’ajuda. Concretament declar que:


Que com autònom tinc per objecte principal el desenvolupament d’activitats culturals. / Que l’entitat a la qual
represent té per objecte social el desenvolupament d’activitats culturals.



Que com autònom tinc el meu domicili social a Mallorca i desenvolupo la meva activitat principalment a Mallorca. /
Que l’entitat a la qual represento té el seu domicili social a Mallorca i desenvolupa la seva activitat principalment a
Mallorca



Que durant els dos primers mesos de 2020 estava donat d’alta com autònom / l’entitat a la qual represento estava
donada d’alta al cens d’activitats econòmiques a l’epígraf ________________________ (núm. i nom de l’epígraf).

2) Que durant el mes de _____________ de 20__ la persona sol·licitant tenia ______ persones treballadores.
3) Que em compromet en nom propi / de l’entitat a la qual represento a presentar la documentació que acrediti el compliment
dels requisits per a ser beneficiari de l’ajuda en el cas que m’ho requereixi el Consell de Mallorca.
4) Que accept, íntegrament, les condicions de la convocatòria i que totes les dades són certes.
5) Que no incorre/incorr en cap de les prohibicions que es recullen en l´art. 8 de l´Ordenança de Subvencions del Consell de
Mallorca.
6) Que es troba al corrent de pagaments d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinen
en el RGLS. (RD 887/2006, de 21 d juliol)
7) Que l´entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l´AEAT i el Consell de Mallorca, així com de les
obligacions amb la TGSS.
8) Que l'entitat no ha estat sancionada o condemnada en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere mitjançant resolució administrativa o sentència judicial ferma.(Art
11 Llei 11/2016, de 28 de juliol d´igualtat entre dones i homes).

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ALTRES INGRESSOS /AJUDES

En nom propi o de l´entitat a la qual represent DECLAR:

☐ NO he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda per les mateixes despeses
☐ SI he sol·licitat o he rebut una altra ajuda per les mateixes despeses. En aquest cas ompliu la taula següent:
Ingressos
Organisme

Data de sol·licitud concessió

Import

PRESSUPOST DE DESPESES QUE ES PRESENTEN PER A SER SUBVENCIONADES
Concepte de la despesa

Import

Total

Per això, SOL·LICIT l’ajut destinat a recolzar el món de la Cultura a Mallorca pels efectes provocats per la pandèmia del
COVID – 19 per un import de ________________________ €. Recordeu que l’import a concedir no pot ser superior al pressupost de despeses

ni a les quanties màximes fixades a la convocatòria en funció del nombre de treballadors. En el cas d’empreses/autònoms amb 1 treballador serà de 600,00 € per
beneficiari. S’entén que compleix aquest requisit un autònom sense cap treballador En el cas d’empreses/autònoms que tinguin fins a 3 treballadors serà de 1.200,00 €
per beneficiari. En el cas d’empreses/autònoms que tinguin entre 4 i 10 treballadors o més serà de 1.800,00 € per beneficiari. (l’import de l’ajuda no pot ser superior a
l’import sol·licitat ni a la despesa realitzada)



Amb l’objecte de agilitzar el pagament de les ajudes es recomana que es presenti la documentació justificativa prevista al
punt 4.6, juntament amb la sol·licitud de l’ajuda.



Recordeu que juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació prevista al punt 4 de la convocatòria.

Lloc, data i signatura de la persona representant de l’entitat sol·licitant

La presentació d’aquesta sol·licitud, d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança de subvencions del CIM, implica el consentiment perquè l´òrgan instructor demani els
certificats d´estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que no es vulgui donar aquest consentiment la persona sol·licitant haurà
de presentar un escrit on manifesti aquest aspecte i aportar els certificats corresponents juntament amb la sol·licitud i quan li sigui requerit per l’òrgan instructor.

