ANNEX I.- MODEL DE SOL·LICITUD
DADES DE L’ENTITAT
Entitat:............................................................................................................................
.................................
CIF:.....................................................................
...................................... .......
...............................................
Domicili:.........................................................................................................................
..................................
Localitat:.. .........................................................................
CP: ............................................................
Matrícula del vedat (per vedats de caça):......................... N ú m e r o
de
socis: ......................................
Superfície en el municipi de Sant Josep de sa
Talaia: ...................................................................................
DADES DEL REPRESENTANT
representada pel Sr/Sra.:.......................................................................................
amb DNI núm:..........................................................................................
Tel:........................................ Tel mòbil:.............................................
Fax: .............................................
e-mail:................................................................
EXPOSA
1. Que es vol acollir a la convocatòria de subvencions per a la conservació i
protecció del medi rural al municipi de Sant Josep de sa Talaia.
2. Que d’acord amb l’article 5 de les bases que regeixen la present convocatòria
d’ajudes, es sol·licita ajuda per (indicar el/els que corresponguin):
(...) a) Sembres i recuperació de conreus
(...) b) Millores d’hàbitats
(...) c) Prevenció d'incendis forestals
3. Que adjunt la documentació següent, d’acord amb l’article 7 de les bases:
a) Còpia del CIF/NIF de l’entitat sol·licitant i còpia del DNI/NIF del representant de
l’entitat.
b) Estatuts de l’entitat (en cas de no haver estat presentats en convocatòries
anteriors).
c) Memòria descriptiva amb detall de les actuacions realitzades i ubicació de les
mateixes, incloent la informació especificada a l’article 5 i relacionada amb les
activitats per a les quals es sol·licita la subvenció.
d) Originals de les factures o documents que justifiquin les despeses realitzades.
e) Justificant de pagament de les factures (certificat de l’empresa proveïdora,
extracte bancari)
f) Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia, disponible a les oficines municipals. (en cas de no haver
estat presentat amb anterioritat)
g) Declaració responsable, de no trobar-se incurs en cap de les causes
d’incompatibilitat i de complir els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, general de subvencions (vegeu annex II).
h) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep i autorització a
l’Ajuntament per sol·licitar a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades
fiscals del sol·licitant, que siguin necessàries (vegeu annex IV).
I) Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’entitat local, les que s’obtinguin en el futur (annex III).
j) Declaració responsable del compliment d'obligacions per reintegrament de
subvencions (annex II).
4. Que accepta íntegrament les condicions de la convocatòria i que les dades
presentades són correctes.
Per això, DEMANO:
La subvenció per les actuacions esmentades.
________________________, a _____ d _____________________ de 20____
(Signatura)
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

