ANNEX I.
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ D'ELEMENTS I LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS QUE CONTRIBUEIXIN A LA MILLORA DE L'ESTÈTICA INTERIOR I EXTERIOR
DELS LOCALS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE CALVIÀ.
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social:
NIF / CIF:
Domicili:
Telèfon / Fax / Direcció electrònica:
Representant:
Establiment:

CONCEPTE PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

PRESSUPOST:

[Nom i llinatges] _________________________________________ , amb NIF ___________, que
actúo en representació de _________________________________________________.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT,
1. La veracitat de totes les dades aportades en la sol·licitud,
2. Que el local objecte de la subvenció disposa de llicència d'activitat, de la qual sóc titular, i que
disposo, si escau de la llicència d'obra o comunicació prèvia o he iniciat els tràmits oportuns
per a la seva obtenció.
3. Que compleixo els requisits establerts en la normativa vigent i en la convocatòria per ser
beneficiari d'aquesta subvenció i disposo de la documentació que així ho acredita.
4. Que disposo dels permisos i autoritzacions que, si escau, siguin exigibles per la legislació
vigent per a la realització de l'objecte de la subvenció.
5. Que em trobo al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions i
no estic sotmès a la resta de prohibicions regulades en la Llei 28/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i la resta de normativa aplicable.
* Es pot comprovar la veracitat dels extrems declarats, especialment, existència de la llicència d'activitat dels
locals comercials objecte de la subvenció, de la llicència d'obra o comunicació prèvia, que en el seu cas sigui
exigible, així com el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Calvià.

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals, posem en el seu coneixement que:
1.-El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià,
titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1.

2.- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com
3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és el desenvolupament activitats per al
desenvolupament comercial del municipi, concessió de subvencions , informació i estadística.
4.- La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències
municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
5.- La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17
d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
6.- Cessions de les dades previstes: les publicacions de les concessions de subvencions previstes a
la normativa d'aplicació.
7.- Podrà exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en el Servei d'Atenció a la Ciutadania de
l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans , Batle, núm. 1 (Calvià).
8.- En tot cas, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Podeu trobar més informació al respecte a la seva pàgina web: www.aepd.es

Calvià, _____ de _____________ de 2019.
[signatura]

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
•

Memòria descriptiva de les característiques dels elements o de les activitats objecte de la
subvenció.

•

Documentació acreditativa de la ubicació dels elements a adquirir o de l'activitat a realitzar
(pla detallat d'emplaçament, fotografies ...)

•

Pressupost detallat dels mateixos.

•

DNI o NIF.

• Certificat bancari acreditatiu de la titularitat del compte bancari del sol·licitant en la qual, si
escau, s'ha d'ingressar la quantitat subvencionada, que figura com a Annex II.

• Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques
amb la Hisenda Pública

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

