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ANNEX I 

 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
 
PERSONA SOL·LICITANT: 
 
Nom o raó social:_______________________________________________________ 
NIF.:________________________________________________________________ 
Domicili:______________________________________________________________
Localitat:____________________________________________ CP.:____________ 
Telèfon:________________ Fax.:_______________ Email:______________________ 
 
REPRESENTANT DE L’ENTITAT SOL·LICITANT: 
 
Nom i llinatges:_________________________________________________________ 
NIF.:_________________________________________________________________ 
Domicili:______________________________________________________________
Localitat:________________________________________________CP.:__________ 
Telèfon:________________ Fax.:_____________ E-mail:______________________ 
Intervé en qualitat de:_________________________________________________ 
 
SOL·LICITA: 
 
L’atorgament d’una subvenció per al manteniment i conservació de finques incloses 

total o parcialment en espais qualificats com “element paisatgístic singular” del terme 

municipal de Santanyí. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 

1. Fotocòpia del CIF/DNI/NIE/PASSAPORT de persona sol·licitant i fotocòpia del 

DNI/NIE/Passaport de la persona que la representa. 

2. Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona 

que signa la sol·licitud. S’ha d’acreditar el nomenament i la vigència del càrrec. 

3. Fotocòpia dels estatuts i acta fundacional o de constitució, si fos necessària, i 

acreditació de la inscripció en el registre corresponent. 

4. Document acreditatiu del la propietat. 
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5. Document acreditatiu del títol habilitant de la cessió de la facultat d’ús, de gaudi o de 

la gestió. 

6. Plànol amb indicació de la finca i de la superfície afectada per la limitació. 

7. Certificat bancari que acrediti el compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar 

l’import de la subvenció (ANNEX II). 

8. Declaració responsable  (ANNEX III). 

9. Memòria de les activitats realitzades (ANNEX IV) 

10. Compte justificatiu de l’activitat realitzada: Balanç i relació classificada de 

documents justificatius (ANNEX V) . 

11. Declaracions responsables justificatives  (ANNEX VI). 

 

**Així mateix autoritz a l’Ajuntament per obtenir d’ofici de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l’Agència 
Tributaria de les Illes Balears, les dades relatives al compliment de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, per comprovar que es 
compleixen uns dels requisits establerts a la legislació vigent per obtenir, percebre i 
mantenir subvencions. 
 

 
 
Santanyí, _______________________________ de 2020 
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