Model de document

ANNEX I

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA EN
MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-19

Núm. d’expedient

Registre d’entrada

Sol·licitant
Nom i llinatges / Raó social:
NIF/DNI:
amb domicili
població
telèfon

núm.
codi postal
correu electrònic

esc.

pis
província

porta

Nom i llinatges:
NIF/DNI:
amb domicili
població
telèfon

núm.
codi postal
correu electrònic

esc.

pis
província

porta

Representant

Expòs
Que he tingut coneixement de la convocatòria dels ajuts del Consell Insular de Menorca en motiu de la crisi de la
COVID-19
Que el sol·licitant compleix tots els requisits per obtenir aquest ajut.
Declar sota la meva responsabilitat que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en la documentació
aportada són certes, i que mantindré la meva activitat almenys durant 6 mesos.
Declar que accept el contingut de les bases que regulen aquests ajuts i que em compromet a complir-les
íntegrament.

Deman
Que em sigui concedit un ajut total de........................ de la línia 1 – sector primari
Que em sigui concedit un ajut total de ....................... de la línia 2 – sector indústria i artesania
Que em sigui concedit un ajut total de ....................... de la línia 3 – sector turístic
Que em sigui concedit un ajut total de ....................... de la línia 4 – entitats tercer sector
M’opòs a que el Consell Insular de Menorca comprovi el compliment de les obligacions tributàries i, per
tant, adjunto la documentació.
M’opòs a que el Consell Insular de Menorca comprovi el certificat de situació en el cens d’Activitats
Econòmiques de l’AEAT o del meu representant.
L’import de la sol·licitud no supera els 3.000€ i per tant, substitueix els certificats del compliment de les
meves obligacions tributàries i de la seguretat social per la declaració responsable d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions esmentades (annex II punt 1.5)
Declar que el meu domicili social és a Menorca i que hi desenvolup la meva activitat productiva i hi tinc un
establiment operatiu (línia 1, 2 i 3)
Declar que l’àmbit de l’associació és l’illa de Menorca (línia 2 i 4 per associacions)
Que m’he vist afectat econòmicament com a conseqüència de la crisi del COVID-19
Que soc treballador autònom i únicament estic donat d’alta durant la temporada d’estiu i que, com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19, a data de presentació de la sol·licitud no hi estic però em
comprometo a estar d’alta abans de dia 31 de desembre de 2020.
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Declar formalment que les despeses corrents imputades a aquesta convocatòria de l'empresa o l'entitat,
són iguals o superiors a l'import de l'ajuda sol·licitada i concedida, si n'és el cas, en funció a l'establert a
l'article 25.3.f del Decret Llei 8/2020, per ajuts de menys de 3.000,00€.
Denegació de consentiment:
Si no donau els consentiments prevists al punt 4 de la Base 7 que regula la convocatòria d’ajuts per la CRISI
DE LA COVID-19 marcau la casella següent:
No hi don el meu consentiment

,

de/d'

de 20

(signatura del/de la sol·licitant o del/de la representant)

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document seran tractades pel Consell Insular de
Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la normativa vigent de protecció de
dades de caràcter personal, pot exercir els seus drets indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que
consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento serán tratados por el Consell Insular de
Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la normativa vigente de protección de
datos de carácter personal, puede ejercer sus derechos indicándolo por escrito al Consell Insular a la dirección
que figura en este documento.
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Documentació aportada juntament amb aquesta sol·licitud
Documentació administrativa
Si el sol·licitant és persona física, DNI.
Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de
funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari, de conformitat amb els estatuts, han
d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar
representant.
Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant
Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua qui
presenta la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que la presenti
una persona diferent (annex I).
Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació
econòmica sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i
adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat
jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a
notificacions.
Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i còpia del NIF del
representant.
Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de
les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (Annex II).
Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o
ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat
(Annex III)
Declaració responsable relativa a la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc Temporal de
les mesures d’ajuts estatals destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de la
COVID-19 de 23 de març de 2020 (Annex V)
Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat
pel Consell Insular de Menorca.
S’autoritza al Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social i el certificat de situació en el cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT; l’oposició a
l’esmentada comprovació s’ha de manifestar expressament (Annex I)
L’entitat beneficiària pot substituir les certificacions que s’assenyalen per una declaració responsable d’estar
al corrent e el compliment de les obligacions esmentades (Annex II punt 1.5) quan l’import de la subvenció
concedida a la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11.f TRLGSIB)

Documentació específica
a. Línia 1, Sector Primari
La inscripció en el Registre Insular Agrari (RIA), es comprovarà d'ofici.
Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi de la COVID-19. (annex II)
Vida laboral del treballador agrari o pesquer
b. Línia 2, Sector Industrial i Artesanal
Vida laboral -en cas d'autònom-.
Darrer pagament dels documents TC1 i TC2.
Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques -IAE- i darrer rebut de pagament o document que
acrediti que està exempt del pagament.
Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi de la COVID-19. (annex II)
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c. Línia 3, Sector turístic
Vida laboral -en cas d'autònom-.
Darrer pagament dels documents TC1 i TC2.
Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques -IAE- i darrer rebut de pagament o document que
acrediti que està exempt del pagament.
Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi de la COVID-19. (annex II)
d. Línia 4, Entitats del Tercer Sector
Relació de les activitats puntuals que estaven previstes però que han hagut de ser cancel·lades o
descripció de l’activitat ordinària que estaven desenvolupant abans de l’estat d’alarma
Darrer pagament dels documents TC1 i TC2 en el cas de les entitats que tenguin personal contractat
Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques -IAE- i darrer rebut de pagament o document que
acrediti que està exempt del pagament.
Relació de despeses corrents que les entitats han hagut de fer front tot i veure interrompuda la seva
activitat (personal, lloguer local o instal·lació, llum, aigua, etc)

Documentació que ja consta als arxius del Consell Insular de Menorca i que continua vigent:

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

