
ANNEX I 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 

D./Dª ___________________________________________________, major d’edat, amb DNI 
___________________, domicili a efectes de notificacions i comunicacions a _____________, 
carrer ____________________________________ i telèfon núm. _______________, correu 
electrònic __________________________________________ 

 

EXPOSA:  

1. Que he tingut coneixement de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Deià 
per a activitats esportives i per a la promoció de l’esport per a l’any 2022. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

- Sol·licitud de subvenció. 
- Fotocòpia compulsada del DNI 
- Declaració jurada on es facin constar les subvencions atorgades o sol·licitades d'altres 

organismes públics per a la mateixa finalitat o bé, de no percebre o no haver sol·licitat 
cap altra. Així com de no tenir cap deute amb l'ajuntament. 

- Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
- Certificat bancari de les dades del compte bancari de l'entitat on es sol·licita que 

s'efectua l'ingrés de la subvenció. 

Per tot l’exposat  

SOL·LICITO: 

Ser admès i rebre subvenció de l’Ajuntament de Deià per a activitats esportives i per a la 
promoció de l’esport per a l’any 2022. 

 

Deià a _____ de maig de 2022 

Signatura: 

 

 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE DEIÀ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

D./Dª ___________________________________________________, major d’edat, amb DNI 
___________________, domicili a efectes de notificacions i comunicacions a _____________, 
carrer ____________________________________ i telèfon núm. _______________, correu 
electrònic __________________________________________ 

 

 

DECLAR, sota la meva responsabilitat, que complesc els requisits exigits per la convocatòria:  

 Tenir la nacionalitat espanyola.  
 Tenir 18 anys complerts.  
 No sóc deutor/a per resolució de reintegrament de cap subvenció. Em compromet 

expressament a mantenir el compliment del que s'estableix en aquesta declaració 
durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici del dret al cobrament 
de la subvenció. 

 Que no he percebut i no he sol·licitat cap altra subvenció per aquest conceptes.  
 Declaro em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb l´AEAT i 

l’Ajuntament de Deià, així com de les obligacions amb la TGSS. 
 Que accepto íntegrament, les condicions de la convocatòria i que totes les dades són 

certes.  
 Que complesc amb tots els requisits previst a línia corresponent d’aquesta 

convocatoria per ser beneficiari de l’ajuda. 
 

 

Em compromet a aportar la documentació per acreditar-ho en el cas de ser requerit per 
l’Administració i a comunicar a l’Administració que correspongui qualsevol canvi que es 
produeixi en aquest sentit en la meva situació personal. 

 

LLOC, DATA I SIGNATURA:_____________________________________________ 

Deià a ____ de maig de 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

1. Dades del titular del compte corrent: 
D./Dª ___________________________________________________, major d’edat, 
amb DNI ___________________, domicili a efectes de notificacions i comunicacions a 
_____________, carrer ____________________________________ i telèfon núm. 
_______________, correu electrònic 
__________________________________________ 

 

 

2. Dades bancàries del titular: 

ENTITAT BANCARIA / SUCURSAL 
 
 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Documentació aportada:  

 Fotocopia del NIF/DNI 

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

Deià, 6 de maig de 2022 

 

El / la titular del compte bancàri: 

 

 

 

Signatura__________________________ 

 

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 de l’Ajuntament de Deià. 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, es la Secretaria de l’Ajuntament de Deià. 


