
PalmaActiva 

ANNEX 1 
SOL∙LICITUD  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  ALS  ESTABLIMENTS  QUE  FORMEN  PART  
DEL CATÀLEG D'ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE PALMA 2022 I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

EXPEDIENT Núm. 
(a emplenar per l'Administració) 

DADES DEL SOL∙LICITANT (autònom / empresa) 

Nom o Raó social 

DNI/CIF 

Domicili 

Localitat CP 

Telèfon   Tel. Mòbil 

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT 

Nom i cognoms 

DNI/CIF 

Càrrec amb el qual actua 

CONCURRÈNCIA DE LES CIRCUMSTÀNCIES QUE FONAMENTEN LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
PER A LA QUAL ES PRESENTA LA SOL∙LICITUD 

 Formar  part  del  Catàleg  d'Establiments  Emblemàtics  de  Palma  2022  aprovat  per  AJT 
202211273 en data 20 de juny de 2022.

 A la data de presentació d'aquesta sol∙licitud es troba obert i en funcionament.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (marqui el que correspongui) 

 DNI en vigor o document equivalent, del sol∙licitant si es tracta de persona física.
 CIF de l'empresa (en el cas de persona jurídica)
 DNI del representant (si escau).
 Aquesta documentació ja està en poder de PalmaActiva per haver‐se presentat a la

mateixa convocatòria de l'any   ____________

Certificació administrativa positiva, expedida per l'òrgan competent, d'estar al corrent de 
pagament amb: 
 HISENDA (per a subvencions).
 SEGURETAT SOCIAL (per a subvencions).
 Certificat bancari a nom del sol∙licitant. (NO s’admetran altres documents per acreditar

la titularitat bancària).

  AUTORITZO  A  PALMAACTIVA  PERQUÈ  FACI  LES  COMPROVACIONS  DE  NO  TENIR  DEUTES 
AMB  L'AJUNTAMENT DE PALMA O   PRESENTO CERTIFICAT DE TROBAR‐SE AL CORRENT DE 
PAGAMENT AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA. 
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Sol∙licito: 

Que  es  tingui  per  presentada  i  s'admeti  la  sol∙licitud  de  subvenció  per  als  establiments  
que  formen  part  del  Catàleg  d'Establiments  Emblemàtics  de  Palma  2021.  
________________________, _____ de ___________________de 2022  

Signatura:  

L.O.  15/1999  (LOPD):  Les  dades  personals  seran  incorporats  a  un  fitxer  de  l'Agència  de 
Desenvolupament  Local  de  l'Ajuntament  de  Palma,  amb  la  finalitat  d'agenda  i  gestió  de 
contactes.  Es  podran  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel∙lació  i  oposició 
mitjançant escrit  acompanyat  amb  una  còpia  del  DNI  i  dirigit  a  PalmaActiva,  carrer 
Socors,  22,  07002 Palma.

EL/LA SOL∙LICITANT DECLARA: 

 Que  totes  les  dades  que  consten  en  aquesta  sol∙licitud  i  en  els  documents  que

l'acompanyen són certs.

 Que  compleixo  i  accepto  la normativa  general  vigent  reguladora de  les  subvencions que

atorga PalmaActiva i tots els requisits exigits en les bases i la convocatòria per a sol∙licitar,

atorgar i justificar aquestes subvencions.

 Que  compta  o  obtindrà  els  permisos,  les  llicències  i  autoritzacions  necessàries  per  a  la

realització de les activitats descrites pel projecte.

 Que estic al corrent de les justificacions de totes les subvencions rebudes per PalmaActiva i

altres  ens municipals  i  que  no  estic  en  cap  dels  supòsits  de  reintegrament  que  preveu

l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 Que en els últims 12 mesos he rebut subvencions per part de les següents administracions

públiques o ens privats:

Administració/Entitat  Objectiu de la subvenció  Import 

 Que  en  els  últims  12 mesos  no  he  rebut  cap  subvenció,  que  no  se m'ha  concedit  cap

subvenció pública o privada, ni tampoc he rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la

finalitat de finançar en tot o en part la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció

per part de l'Ajuntament de Palma (si no es consignen altres ingressos s'entendrà signada la

declaració de la seva inexistència).



c. Socors, 22, 07002 Palma  ∙  Tel. 971 214 680  ∙ info@palmaactiva.com  www.palmaactiva.com

 Que no concorre en mi cap de les circumstàncies següents:

a) Haver  estat  condemnat  mitjançant  sentència  ferma  a  la  pena  de  pèrdua  de  la  possibilitat 

d'obtenir subvencions o ajudes públiques.

b) Haver  sol∙licitat  la  declaració  de  concurs  voluntari,  haver  estat  declarat  insolvent  en 

qualsevol  procediment,  trobar‐me  declarat  en  concurs,  tret  que  en  aquest  hagi  adquirit 

l'eficàcia un conveni, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la 

Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en 

la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, a causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma 

de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la 

representació legal altres persones jurídiques, no està en cap dels supòsits de la Llei 5/2006, de 

10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 

de   l'Administració   General   de   l'Estat,   de   la   Llei   53/1984,   de   26   de   desembre,  

de   no incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions   públiques,   o  

tractar‐se   de qualsevol  dels  càrrecs  electius  que  regula  la  Llei  orgànica  5/1985,  de  19  de  

juny,  del  règim electoral general, en els termes establerts en aquesta o en la normativa 

autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) Que  estic  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  o  davant  la  Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

f) Que l'entitat no té la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com 

a paradís fiscal.

g) Que  l'entitat  està  al  corrent  de  pagament  d'obligacions  per  reintegrament  de 

subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.

h) Que  no he estat  sancionat mitjançant  resolució  ferma amb  la pèrdua  de  la possibilitat 

d'obtenir subvencions d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.

I, perquè així consti, signo aquesta declaració. 

Palma, ______ de ___________ de 2022 

(Signatura i segell) 
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