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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES 
DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES O DE TEMPS LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 
2020 EN MALLORCA 

                        AJUNTAMENT DE ........ 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i llinatges  
DNI 

 

Adreça  
 

C.P 
 

Adreça 

electrònica    per 

notificacions 

 
 

Població 
 

Telèfon  
 

 
 

 

SOL·LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

  Nom i llinates Data de naixement DNI (si disposa) 

   

Activitat : 

 

 

 

    quinzenal  Quinzena:___________________________       mensual   Mesos:____________________ ___________ 

 

 

SOL·LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

  Nom i llinates Data de naixement DNI (si disposa) 

   

Activitat : 

 

 

 

    quinzenal  Quinzena:___________________________       mensual   Mesos:____________________ ___________ 

 

 

SOL·LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC 

  Nom i llinates Data de naixement DNI (si disposa) 

   

Activitat : 

 

 

 

 

    quinzenal  Quinzena:___________________________       mensual   Mesos:____________________ ___________ 
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES 
DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES O DE TEMPS LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 
2020 EN MALLORCA 

                        AJUNTAMENT DE ........ 

 

DECLARACIONS (Marcau amb una creu en cas afirmatiu) 

   DECLAR que no incorre en cap de les prohibicions que es recullen en l´art. 8 de l'Ordenança de Subvencions del Consell de 

Mallorca. 

  DECLAR que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT 

  DECLAR que em trob al corrent de les  obligacions tributàries amb la TGSS  

 DECLAR em trob al corrent de les obligacions  econòmiques amb el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms 

dependents i amb l’entitat col·laboradora 

  DECLAR que no som deutor/a per resolució de procedència de reintegrament al qual fa referència l'article 48.4 l'OGS. 

 

 

 

 

Juntament amb el document de sol·licitud s´adjunta la documentació següent: 

   Fotocòpia DNI del sol·licitant 

   Fotocòpia del Llibre de família  

   Certificats d’empadronament  

   Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica 

   Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba en situació de desocupació 

   Documentació acreditativa que el sol·licitant s’ha vist afectat per un ERTO o cessament total o parcial de l’activitat 

   Documentació acreditativa de la inscripció del campus, estada o escola esportiva 

   Certificat bancari. 

 

 

Així mateix, DECLAR, baix la meva responsabilitat, que el cost d’aquesta activitat lúdico esportiva és de -

___________________________________________________________________________________________________€ mensuals per nin/nina 
 

Així mateix, DECLAR, baix la meva responsabilitat, que per dur a terme aquesta activitat  

 No he rebut ni sol·licitat cap altre tipus d’ajuda o subvenció pel mateix concepte. 

 He rebut o sol·licitat a l’entitat__________________________________________________________________________________________   

un asubvenció de ___________________________ € pel mateix concepte. 

 
 

 
La presentació d’aquesta sol·licitud implica, d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança de subvencions del CIM,  el consentiment perquè 
l´òrgan instructor demani els certificats d´estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que no es 
vulgui donar aquest consentiment la persona sol·licitant haurà de presentar un escrit on manifesti aquest aspecte i aportar els certificats 
corresponents juntament amb la sol·licitud i quan li sigui requerit per l’òrgan instructor.  

 

 

 

_____________________, a __________________ de 2020 

 

Nom i signatura 



SOL·LICITUD D’ALTA DE LA TITULARITAT DEL COMPTE BANCARI 

1. DADES DEL TITULAR DEL COMPTE CORRENT

N.I.F.:     Nom i llinatges / raó social: 

Domicili: Núm.: Pis:

Municipi:   Codi Postal: 

Telèfon: Fax:  Correu electrònic: 

2. DADES DEL REPRESENTANT  (Emplenar  només si  és diferent al  sol·licitant.  En aquest cas s’ha d’acreditar la
representació)

N.I.F.:     Nom i llinatges / raó social: 

Domicili: Núm.: Pis:

Municipi:   Codi Postal: 

Telèfon: Fax:  Correu electrònic: 

3. DADES BANCÀRIES DEL TITULAR:

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-  Fotocòpia del NIF / NIE

-  En  el  cas  de  persona  jurídica,  fotocòpia  del  DNI  del  representant  i  dels  poders  o  escriptura  on  s’acrediti  la
representació.

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes.

___________, _____ de________________ de________.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE El / la titular o representant
L'ENTITAT BANCÀRIA *
Aquestes dades coincideixen amb les que
consten en aquesta oficina.
El/La director/a - El/La delegat/da

Signatura: _______________________ Signatura: _______________________

(Segell de l’entitat bancària)

* Aquesta signatura es pot substituir pel

certificat bancari telemàtic

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (BOE
núm. 294, de 06 de desembre de 2018), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan
administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i d’altres que
reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació.
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