
 
 

ANNEX 1 
 
Sol·licitud de subvenció i declaració responsable de dades, corresponent a la 
convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les 
empreses  comercials detallistes  i determinades empreses de serveis (exercici 
2018) 
 
Dades de l’empresa sol·licitant 
Nom de l’empresa: ............................................................................................................................... 
CIF: .......…..........................Telèfon: .…….….....……..........  Fax:  ............................................................. 
Epígraf de l’activitat econòmica de l’empresa: .................................................................................. 
Descripció de l'activitat principal: ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
Nom de l'establiment comercial: ........................................................................................................ 
Adreça de l'establiment:  ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
Referència cadastral: ............................................................................................................................ 
Població: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..…........... 
Adreça electrònica:  .............................................................................................................................. 
Nom i DNI del/de la representant legal:  ...........................................................................................  
Persona de contacte: ...................................................................................................................... ...... 
Adreça a l’efecte de notificacions:....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
Descripció del projecte: . ................................................................................................................... 
.. .............................................................................................................................................................. 
.. .............................................................................................................................................................. 
.. .............................................................................................................................................................. 
 
Pressupost del projecte (IVA no inclòs): ........................... 
 
EXPÒS: 
 
1. Que complesc la condició de ser una petita empresa / microempresa perquè en 
referència a l’exercici de 2017: 

— el nombre de treballadors és   ................................................................. 
— el volum de negoci (facturació) és   ........................................................ 
— el total del balanç general anual és ........................................................ 

 
2. Que tenc un establiment obert al públic, ubicat a l'adreça abans indicada. 
 
3. Que no incorr en cap dels supòsits establerts en l’article 10 del Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
subvencions. 
 



4. Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es duguin a terme 
per comprovar que s’ha realitzat correctament l’objecte d’aquests ajuts. 
 
5. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.  
 
6. Que, per a l’actuació per a la qual sol·licit l’ajut: (assenyalau amb una X el vostre 
cas) 
            No he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda pel mateix concepte. 
         He sol·licitat o he rebut pel mateix concepte les ajudes seguents: 
 
Organisme 
 

Data de resolució Quantia 

• ......................................  ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 

 

7. Que, per a altres actuacions o projectes: (assenyalau amb una X el vostre cas) 
 

    No he rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017) 
cap subvenció subjecta al règim de minimis. 
    He rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017) les 
subvencions subjectes al règim de minimis següents: 

 
             Organisme 
 

                 Data de resolució Quantia 

• ......................................  ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 

 

8. Que les meves dades bancàries, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment, 
són: 
 

Entitat Domicili, sucursal o oficina 

 

CODI COMPTE  

País 
 

Contr. 
IBAN 
 
 

Codi entitat (4 
dígits) 

Codi sucursal o 
oficina 
(4 dígits) 

DC  
compte 
(2dígits 

Núm. compte o llibreta (10 dígits) 

E S                       

 

 

9. Que puc acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se m’exigeixi. 

 



10. Declar que totes les dades que he exposat en aquest document són certes.  

 
Present la documentació següent: (assenyalau amb una X el vostre cas) 

 

    Memòria explicativa del projecte. 

    Pressuposts o factures proforma. 

    Fotocòpia de CIF, en el cas d’empreses 

    Altra documentació acreditativa per a la puntuació de la sol·licitud:  

 

• ......................................  ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 
• ...................................... ..................................... .......................... 

 
Autoritz:  

 

Que es facin les consultes en els fitxers públics per acreditar les dades o els 
documents esmentats, perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l’òrgan 
competent o autoritzat en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de 
certificacions que els substitueixen. 

 

Que les dades i els documents d’altres administracions inclosos en aquesta 
comunicació i que no es presenten puguin ser obtinguts per l’òrgan gestor 
mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificacions que els 
substitueixen, sempre que s’hagi establert per conveni amb l’administració 
competent.  

 

Política de privacitat 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, em don per assabentat/assabentada que les dades 
personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l’efecte 
de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l’efecte estadístic. L’òrgan 
responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç i Empresa. 

 
Per tot això,  
 
SOL·LICIT: 
 
La subvenció destinada a fomentar la modernització de les empreses comercials 
detallistes i determinades empreses de serveis, corresponent a la convocatòria de 



l’exercici 2018, de conformitat amb la memòria del projecte i el pressupost que 
adjunt a aquest document. 
 
 
…….........…, ………. de .........…… de 2018 
 
 
 
 
(Signatura de la persona sol·licitant)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I EMPRESA. CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I 
INDÚSTRIA. 
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