AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)
ANNEX I
ANEXO I
DECLARACIÓ RESPONSABLE I SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER FOMENTAR LA
REACTIVACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I LA PROMOCIÓ TURÍSTICA
DEL MUNICIPI DES CASTELL PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA
PROVOCADA PER LA COVID-19. ANY 2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA FOMENTAR
LA REACTIVACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA CRISIS
ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19. AÑO 2021

1. DADES DEL SOL·LICITANT/DATOS DEL SOLICITANTE
Nom o raó social:
Nombre o razón social
CIF:
Domicili de l’activitat/Domicilio de la actividad:

Telèfon/Teléfono:

Mòbil/Móvil:

Població/Población:

CP:

Adreça electrònica/Correo electrónico:

2. DADES DEL REPRESENTANT/DATOS DEL REPRESENTANTE
Nom i llinatges:
Nombre y apellidos
DNI:
Relació amb el sol·licitant
Relación con el solicitante
Domicili/Domicilio:
Telèfon/Teléfono:
Població/Población:

Mòbil/Móvil:
CP:

Adreça electrònica/Correo electrónico:
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3. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN
Domicili/Domicilio:
Població/Población:

CP:

Adreça electrònica/Correo electrónico:

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE
ACOMPAÑA(marcau amb una x /marque con una x)
DNI/CIF: representant, sol·licitant
DNI/CIF: representante, solicitante
Certificat de titularitat bancària
Certificado de titularidad bancaria

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
(marcau amb una x /marque con una x)
Que el domicili social i fiscal és a Es Castell o que el domicili social i fiscal és a
Menorca i l’establiment a Es Castell.
Que el domicilio social y fiscl está en Es Castell oque el domicilio social y fiscal
está en Menorca y el establecimiento en Es Castell.
Haver tingut durant l’any 2020 una una facturació inferior a la de 2019 en més
del 15 % , excepte negocis de nova obertura durant els exercicis 2020 i 2021.
Haber tenido durante el año 2020 una facturación inferior a la de 2020 en más del
15% , excepto negocios de nueva apertura durante los ejercicios 2020 y 2021.
Que tinc destinats menys de 25 treballadors de mitjana anual per cada negoci pel
qual demano l’ajut.
Que tengo destinados menos de 25 trabajadores de media anual para cada negocio para el que solicito la ayuda.
Que l’entitat està vàlidament constituïda.
Que la entidad está válidamente constituida.
Que el negoci per al qual se sol·licita l’ajut exerceix la seva activitat en la data de
presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes, continua exercint la seva
activitat i mantindrà l'exercici de l'activitat per la qual sol·licita l'ajut, com a mínim, fins a
31 de desembre de 2021 o en l’exercici 2021 per als negocis temporals.
Que el negocio para el que solicito la ayuda ejerce su actividad en la fecha de la
presentación de la sol·licitud de esta convocatoria de ayudas, continua ajerciendo su
actividad y mantendrá el ejercicio de la actividad para la cual se solicita la ayuda,
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como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2021 o en el ejercicio 2021 para los negocios temporales
Que no estic sotmès a cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’article 4 apartats 5, 6 i 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació
Que no estoy sometido a ninguno de las circunstancias recogidas en el arte. 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 10 del
Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones y el artículo 4 apartados 5, 6 y 30.4 de la Ley Orgáni ca 1/2002, de 22 de marzo, que regula el derecho de asociación.
Que no he estat sancionats mitjançant resolució administrativa o sentència judicial
de caràcter ferma per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de
tracte desigual, per raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals de conformitat
amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
Que no he sido sancionados mediante resolución administrativa o sentencia judicial
de carácter firme por discriminación salarial, acoso moral o cualquier tipo de trato desigual, por razón de sexo, en el ámbito de las relaciones laborales en conformidad con el
que dispone el artículo 27 de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer.
Que la totalitat de les ajudes públiques o privades finançades amb fons públics rebudes en concepte d'ajuts estatals destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 no supera l’import d’1,8 milions d’euros per empresa previst en el Marc temporal comunitari vigent.
Que la totalidad de las ayudas públicas o privadas financiadas con fondos públicos
recibidas en concepto de ayudas estatales destinadas a apoyar a la economía en el
contexto del actual brote de la COVID-19 no supera el importe de 1,8 millones de euros
por empresa previsto en el Marco temporal comunitario vigente.
Que em trobo al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i que no té deutes amb l’Ajuntament de Es Castell.
Que me encuentro al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con
Administración tributaria, y que no es deudora del Ayuntamiento de Es Castell.
Que no està incurs/a en els supòsits d’incapacitat o incompatibilitat establerts a
l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que no estoy incurso/a en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que
s’adjunta són certes.
Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en la documentación que se adjunta son ciertas.
6. AUTORITZACIÓ/AUTORIZACIÓN
(en cas de no aportar els certificats /en caso de no aportar los certificados)
Autoritz l’Ajuntament de Es Castell perquè pugui consultar les bases de dades de
la Tresoreria de la SeguretatSocial.
Autorizo al Ayuntamiento de Es Castell para que pueda consultar las bases de datos de l a Te so r e r í a d e la S eg u r i da d Social.
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No Autoritz / No autorizo
Autoritz l’Ajuntament des Castell perquè pugui sol·licitar o consultar les bases de
dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Autorizo al Ayuntamiento de Es Castell para que pueda solicitar o consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria.
No Autoritz / No autorizo
Autoritz l’Ajuntament des Castell perquè pugui sol·licitar o consultar les bases de
l’Administració Autonòmica i les del mateix Ajuntament de Es Castell.
Autorizo al Ayuntamiento de Es Castell para que pueda solicitar o consultar las
bases de la Administración Autonómica y las del propio Ayuntamiento de Es Castell.
No Autoritz / No autorizo

7. COMPATIBILITAT DE L'AJUDA ECONÒMICA/ COMPATIBILIDAD DE La AYUDA
ECONÓMICA
Que he sol·licitat alguna o les dues ajudes convocades pel CIME mitjançant
Que he solicitado alguna o las dos ayudas convocadas por el CIME intermediando:
1) Decret de Presidència núm. 45/2021, de 5 de febrer, pel qual es van aprovar les bases
relatives als ajuts del CIME del mes de gener per pal·liar els efectes econòmics en diferents
sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l'adopció del nivell 4 d’alerta sanitària
(BOIB núm. 16 de 6 de febrer de 2021)
Decreto de Presidencia n.º 45/2021, de 5 de febrero, por el cual se aprobaron las bases
relativas a las ayudas del CIME del mes de enero para paliar los efectos económicos en
diferentes sectores económicos de Menorca como consecuencia de la adopción del nivel 4
de alerta sanitaria (BOIB n.º 16 de 6 de febrero de 2021)
2) Decret de Presidència núm. 89/2021, de 23 de març, pel qual es van aprovar les bases
dels ajuts del CIME dels mesos de febrer i març per pal·liar els efectes econòmics derivats
de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca (BOIB
núm. 41 de 25 de març de 2021).
Decreto de Presidencia n.º 89/2021, de 23 de marzo, por el cual se aprobaron las bases de
las ayudas del CIME de los meses de febrero y marzo para paliar los efectos económicos
derivados de la adopción del nivel 4 de alerta sanitaria en diferentes sectores económicos de
Menorca (BOIB n.º 41 de 25 de marzo de 2021).
Si
No
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FIRMA

Es Castell,

de

2021

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de
garantia dels drets digitals, i amb la normativa que la desenvolupa, us informam que les dades de caràcter
personal facilitades en el present imprès s’utilitzaran exclusivament per a la gestió d’aquesta convocatòria i
seran incorporades als fitxers que conformen la base de dades de l’Ajuntament de Es Castell, davant el qual
podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos als registres municipals.
Les seves dades seran utilitzades en la gestió administrativa de la seva petició.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre de Protección de Datos
Personales, usted da su consentimiento para el trato de los datos de carácter personal aportados
con su petición. Estos datos serán incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos
del Ayuntamiento de Mahón, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, para lo cual puede dirigirse a los registros municipales. Sus datos serán
utilizados en la gestión administrativa de su petición.
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