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Annex 1. SOL·LICITUD D’AJUDA
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT

NIF:

Llinatges i nom del sol·licitant /Raó Social:
Adreça a efectes de noQﬁcacions:
Municipi:

Localitat:

Província:

Llinatges i nom del representant autoritzat:
Correu electrònic:

Codi postal:
NIF del representant:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

DECLAR:
1.

Que autoritzo, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garanQa dels drets digitals, que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilito, s'incorporin a un ﬁtxer
automaQtzat, propietat i responsabilitat del Fons de GaranQa Agrària i Pesquera de les Illes Balears amb la
ﬁnalitat de gesQonar les ajudes i uQlitzar-les d’acord amb l’establert a la Llei esmentada i a la normaQva europea
d’aplicació.
2. Que conec les condicions establertes per la normaQva vigent per a la concessió d’ajudes que demano.
3. Que autoritzo el Fons de GaranQa Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu procés de gesQó de les línies
d'ajudes, a cedir les meves dades a la Conselleria d’ Agricultura, Pesca i Alimentació de les Illes Balears. Que Qnc
coneixement del meu dret a accedir, recQﬁcar, oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un
escrit al responsable del ﬁtxer, a :Fons de GaranQa Agrària i Pesquera de les Illes Balears, C/ Reina de la
Constança, 4 (CP 07006) Palma, Illes Balears.
4. Que no incorro en cap causa d’incompaQbilitat, segons la legislació vigent, per rebre la subvenció ni en cap de les
prohibicions establertes a l’arQcle 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislaQu 2/2005,
de 28 de desembre, i a l’arQcle 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre.
5. Que totes les dades que contenen els impresos corresponents a la present sol·licitud són vertaderes.
6. Que la inversió no està començada en el moment de presentar aquesta sol·licitud.
7. Que el projecte és viable tècnicament.
8. Que els treballs respectaran la normaQva urbanísQca vigent i, si n’és el cas, la de protecció del patrimoni i medi
ambient i compliran les normes comunitàries aplicables a les inversions que es duguin a terme.
9. Que NO
/ SI
Qnc sol·licitades i/o concedides altres ajudes i/o subvencions relacionades amb aquest
projecte. En cas aﬁrmaQu, especiﬁcar enQtat a qui s’ha sol·licitat ................................................................i
quanQa.
10. La Qtularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del procediment
esmentat a l’inici d’aquesta declaració:

Lloc i data: Menorca, _ de _ de 2021

Signatura:
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11.
EnQtat

Domicili sucursal o oﬁcina

CODI COMPTE
IBAN ES

Codi enQtat (4 dígits)

Codi sucursal oﬁcina (4
dígits)

D.C. (2
dígits)

Núm. Compte o llibreta (10 dígits)

12. Que autoritzo al FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per comprovar d'oﬁci el
compliment d'estar al corrent de:
AEAT (obligacions tributàries estatals)
CAIB (obligacions tributàries autonòmiques)
SS (obligacions Seguretat Social)

EM COMPROMET A:
1.
2.
3.

Adoptar les mesures necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat.
Realitzar, pagar i jusQﬁcar les inversions o acQvitats auxiliades en el termini establert a la concessió de l'ajuda.
Aportar els jusQﬁcants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud, així com facilitar tota
la documentació complementària requerida per tal d’acreditar els requisits exigits.
4. Complir els requisits de compromís establerts a la normaQva vigent i facilitar i acceptar, si escau, la realització de
controls administraQus i inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris, per veriﬁcar
que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
5. Retornar les quanQtats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho sol·licita l’autoritat competent,
incrementades en el seu cas per l’interès legal aplicable.
6. Disposar de tots els permisos necessaris per a desenvolupar l’acQvitat.
7. Comunicar per escrit al Grup d’Acció Local, en el termini màxim de 15 dies des de la seva noQﬁcació, qualsevol
modiﬁcació que es produeixi en les ajudes sol·licitades i/o concedides relacionades amb aquesta inversió. Així
mateix, em compromet a posar-ho en coneixement de qualsevol enQtat pública a la qual s'hagi sol·licitat algun
Qpus d'ajuda.
8. Facilitar la realització de controls, tant administraQus com sobre el terreny, que l’autoritat consideri necessaris per
veriﬁcar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
9. Atendre els requeriments del Grup d’Acció Local relacionats amb el seguiment i la avaluació del projecte i de
l’Estratègia de Desenvolupament Local ParQcipaQu.
10. Mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys comptadors des de la data de pagament de l'ajuda.
11. JusQﬁcar les despeses relacionades amb les actuacions realitzades.
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SOL·LICIT:
Que em sigui concedida una ajuda sobre un cost de __________ EUROS més IVA (__________€), per a dur a terme el
projecte d’inversió denominat “Foment d’inversions que minimitzin la contaminació de l’aigua: Construcció d’un ﬁltre
verd ”, el qual es durà a terme al municipi de ___________ de MENORCA de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb data prevista de començament de la inversió: _______ de 2021 i d’acabament de la inversió a ______
de 202_.

ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normaQva vigent, la documentació exigida
que marc amb una X.
DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD (Adjunta o al gestor documental del FOGAIBA):
a) Fotocòpia del NIF/CIF del Qtular de la sol·licitud de l’ajuda i /o del representant legal, si n’és el cas
b) Acreditació de la propietat o capacitat legal de l’ús i gaudi on es realitzarà la intervenció objecte del
projecte.
c) Documentació acreditaQva de la representació amb la que actua la persona que signa la sol·licitud, la qual
ha d’estar vigent en el moment de la sol·licitud, si n´és el cas.
d) Fotocòpia del document consQtuQu de l’enQtat o estatus socials o reglament degudament inscrits en el
registre corresponent, o cerQﬁcat d’inscripció en el seu registre, si n’és el cas.
e) Cèdula d’habitabilitat vigent (en el cas dels habitatges).
f) Llicència d’acQvitats vigent (en el cas dels establiments).
g) CerQﬁcat acreditaQu de l’Agència Tributària en el cas de què el I’IVA no sigui recuperable
h) CerQﬁcat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social en
el cas d’haver denegat l’autorització a l’òrgan gestor (FOGAIBA) per a què ho comprovi d’oﬁci
i)

Informe signat per un tècnic competent o empresa amb experiència en el sector, que contengui les dades
necessàries per la creació del ﬁltre verd, que són com a mínim les següents:
- Memòria descripQva i tècnica de les obres i actuacions previstes i detall del període d’execució.
- Referència cadastral de l’habitatge o ediﬁcació on aparegui l’any de construcció d’aquest.
- Ubicació i possibles afectacions urbanísQques.
- Plànols amb detall, dimensionament i fotograﬁes per entendre la situació actual.
- Llicència d’obres, si es cau.
- Presentació del pressupost detallat i desglossat.

j)

Declaració d’haver/de no haver rebut ajudes de minimis i els imports de les mateixes en els darrers 3
anys.

k) Altres documents, si n'és el cas.
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DADES DE LA INVERSIÓ
Adreça: localització geogràﬁca de la inversió:
Municipi:

Província:
ILLES BALEARS

Localitat:
Codi Postal:

CARACTERÍSTIQUES DE LA INVERSIÓ:
•

OBJECTIU DE LA INVERSIÓ: (el projecte ha de perseguir, com a mínim, un dels següents)

Millorar el rendiment, la compeQQvitat i el desenvolupament econòmic.
Fomentar els productes diferenciats i de qualitat.
Afavorir la innovació i el respecte al medi ambient i la inclusió social.
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INVERSIONS:
PRESSUPOSTS ELEGITS PER REALITZAR LA INVERSIÓ
Núm
.
Ordr
e

Concepte objecte subvenció

Empresa

Import (€)
(sense IVA)

Import (€)
(amb IVA)

HONORARIS
001

Projecte tècnic

CONSTRUCCIONS / INSTAL·LACIONS/ AJUDES ALS BENEFICIARIS
001

Mà d’obra

002

Materials

INTANGIBLES: LLICÈNCIES i PERMISOS
001
002
003
SUMA TOTAL DE LES INVERSIONS

Lloc i data: Menorca, _ de _ de 2021

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

Signatura:
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*Omplir quan l’import de la despesa subvencionable supera la quan\a de 15.000,00€ per subministrament de
béns d’equipament o prestació de serveis per part d’empreses de consultoria o assistència tècnica o de 40.000,00€
per obres. En aquest cas, el beneﬁciari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents amb
caràcter previ a la seva contractació. Excepte quan per les caracterís\ques especials de les despeses
subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suﬁcient d’en\tats que subministrin el bé o que ofereixen el
servei.
PRESSUPOSTOS ALTERNATIUS
Empresa

Import
(€)
(sense
IVA)

Empresa

Import
(€)
(sense
IVA)

Empresa

Import
(€)
(sense
IVA)

HONORARIS
Projecte
tècnic
CONSTRUCCI
ONS
Mà d’obra
Materials
LLICÈNCIES i
PERMISOS

TOTAL

Lloc i data: Menorca, _ de _ de 2021

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

Signatura:
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Model 1
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE LA EMPRESA NO ESTÀ EN CRISI
El/la beneﬁciari/ària declara que SI / NO es troba en situació de crisi segons la deﬁnició establerta a les Directrius
comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no ﬁnanceres en crisi (2014/C 249/01).
Adjunta Memòria explicaQva del compliment o no compliment d’algun dels apartats a) b) c) d) del punt 2.2 de les
Directrius 2014/C 249/01*,
Juntament amb algun/s dels següents documents:
Balanços dipositats en el registre corresponent i/ó Impost societat dels 2 darrers exercicis.
IRPF dels 2 darrers anys, en el cas de persones xsiques.
Comptabilitat dels 2 darrers anys on surQ l’evolució dels seus fons propis.
Cer\ﬁcat d’un auditor extern que acrediQ que la empresa no està en crisi d’acord amb les Directrius*.
(Si la inversió supera els 200.000 € aquest cerQﬁcat és obligatori, juntament amb els Balanços dels 2 darrers exercicis)

*Resum apartat 2.2 de les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no ﬁnanceres
en crisi (2014/C 249/01):
Es considerarà que una empresa està en crisi si concorri almenys una de les següents circumstàncies:
a)Quan hagi desaparegut més del 50% del seu capital social subscrit com a conseqüència de les pèrdues acumulades.
b) En societats en les que algun soci Qngui una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan hagi
desaparegut per pèrdues acumulades més del 50% dels seus fons propis que ﬁguren en la seva comptabilitat .
c) Quan l’empresa es trobi immersa en un procediment de fallida o insolvència o reuneixi els criteris establerts en Dret
nacional per ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a peQció dels seus creditors.
d) En empreses que no siguin PIME, quan, durant els dos anys anteriors,
i) la ràQo deute/capital de l’empresa hagi sigut superior a 7,5, i
ii) la ràQo de cobertura d’interessos de l’empresa, calculada sobre la base del EBITDA, sigui inferior a 1,0.

Associació Leader Illa de Menorca
NIF G57111833
Carretera Maó-Es Grau, km 0. 5 07703 Maó, MENORCA

