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AANNNNEEXX  II--  SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓ  PPEERR  AA  CCOOMMEERRÇÇOOSS  MMIITTJJAANNÇÇAANNTT  EELL  
BBEESSCCAANNVVII  DDEE  BBOONNSS  SSOOCCIIAALLSS  

DADES DEL SOL·LICITANT 
NOM O RAÓ SOCIAL 

ADREÇA DEL COMERÇ (C., PL., AV. ...): 

CP: DNI/ CIF:                    

TEL.: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

REPRESENTADA  PER 

NOM I LLINATGES 

 
DNI/NIE:                    

ACTUA EN NOM  D 

 
 
 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

CÒPIA DEL DNI/NIE O NIF/CIF 

CERTIFICAT CENSAL DE L’AEAT AMB L’EPÍGRAF D’ALTA DE L’ACTIVITAT 

CERTIFICAT BANCARI DE TITULARITAT DEL COMPTE EN QUÈ S’HA D’INGRESSAR LA SUBVENCIÓ 

DECLARACIÓ DE LA RENDA DELS EXERCICIS 2019 I 2020 (PERSONES FÍSIQUES) 

BALANÇ DE COMPTES I RESULTATS DELS EXERCICIS 2019 I 2020  (PERSONES FÍSIQUES) 

REGISTRE DE COMPTES ANUALS 2019 I  2020 (PERSONES JURÍDIQUES) 

IMPOST DE SOCIETATS DELS EXERCICIS 2019 I 2020 (PERSONES JURÍDIQUES) 
 

D’acord amb la documentació presentada, la veracitat de la qual certific, SOL·LICIT que s’admeti la sol·licitud de la subvenció 
per a comerços mitjançant el bescanvi de bons socials. 
 

DECLAR, quant a l’establiment o l’empresa que represent: 

 

1. Que les dades que consten a la sol·licitud i els documents adjunts són verídics. 

2. Que es coneixen i accepten les bases i el procediment establert per a gestionar la convocatòria , així com la normativa 
vigent  reguladora de les subvencions.  

3. Que es compleixen els requisits per a ser-ne beneficiari i s’accepten les condicions d’adhesió a la campanya. 

4. Que s’està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma i l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent. 

5. Que no es troba sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques ni sancionador . 

6. Que no es troba en cap de les prohibicions per a obtenir les condicions de beneficiari, assenyalades a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, general de subvencions. 

7. Que s’autoritza l’Administració a realitzar-ne les comprovacions oportunes. 

 

De conformitat amb el que disposa l’art. 22.4 de l’RD 887/2006, de 21 de juliol, la presentació de la sol·licitud de subvenció 
implica l’autorització del sol·licitant a l’òrgan competent per a l’obtenció  de forma directa de l’acreditació de les circumstàncies 
previstes als arts. 18 i 19 del mateix RD, mitjançant certificats telemàtics, excepte que, expressament, aquesta no s’autoritzi per 
part de la persona interessada.  

 

 
 

Palma, …… d…………………….... de ................ 
 Firma 
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