Model de document

SOL·LICITUD D’AJUTS
A LA INVESTIGACIÓ

Núm. d’expedient

Registre d’entrada

Sol·licitant
Nom o raó social:
NIF / CIF
amb domicili
població

núm.
CP

tel.

pis

porta

a/e

Representant
Nom i llinatges:
NIF / CIF
amb domicili
població

núm.
CP

tel.

ppis

porta

c/e

actua en qualitat de:
Expòs
Que estic interessat/da en aquesta convocatòria d'ajuts a la investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis.
Per això,
Deman
Un ajut a la investigació, convocatòria 2015, per al projecte següent [títol]:

Documentació a presentar:
A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL:
a) Còpia acarada del DNI o NIE, si és persona física
b) - Original o còpia acarada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució, si és
persona jurídica
- Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda (si
cal).
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, o altres agrupacions sense
personalitat jurídica, la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un
dels integrants.
d) Vistiplau, si escau, de la institució o centre de recerca. Es pot complimentar en aquest
mateix imprès.
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e) Acreditació de les facultats o poders de la persona que actua en representació
f) Còpia acarada del CIF del sol·licitant , si és persona jurídica.
g) Declaració responsable (annex 2).
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les
subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o
privades per realitzar la mateixa activitat. (Es pot indicar en aquest mateix imprès).
i) Document de designació de compte bancari segons model facilitat per l’IME.
Els beneficiaris podran autoritzar l’Institut Menorquí d’Estudis a comprovar el compliment de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'administració de l'Estat (marcant la
casella corresponent al final d’aquest document)

Faig constar que no present la següent documentació perquè ja consta als arxius de
l’IME i declar que segueix vigent en aquesta data:
a) Còpia acarada del DNI/ NIE o CIF del sol·licitant.
b) Original o còpia acarada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució, si és
persona jurídica.
e) Acreditació de les facultats o poders de la persona que actua en representació.
i) Document de designació de compte bancari segons model facilitat per l’IME.

Declar sota la meva responsabilitat que:
No he/m sol·licitat cap altre ajut per a la realització del projecte per al qual es demana
subvenció a l’IME.
He/m sol·licitat i he/m rebut o previst rebre, per a la realització d’aquest projecte per al qual
es demana subvenció a l’IME, els ajuts següents:
Entitat

Import sol·licitat

Import subvenció

B. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA REQUERIDA PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS
a, c) Currículum/s del/s responsable/s i, si escau, dels col·laboradors
b) Exposició del projecte i pressupost
d) Altres

Sol·licit l’avançament del 30% de la subvenció que se’ns concedeixi, contra lliurament d’un
informe parcial del treball.
Sol·licit una bestreta del …% [màxim 50%] de la subvenció que se’n concedeixi, pels motius
següents:
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Autoritz l’Institut Menorquí d’Estudis a comprovar el compliment de les meves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social davant l’administració de l’Estat.
L’autorització per disposar de les dades de la Seguretat Social i l’AEAT s’atorga exclusivament als efectes del
reconeixement, seguiment i control de la present subvenció o ajut. Aquesta autorització pot ser revocada en
qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l’Institut Menorquí d’Estudis. (L’article 95.1k de la Llei 58/2003,
General Tributària permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de les dades tributàries que precisen
les AAPP per al desenvolupament de les seves funcions).

_________________,

__

d ____________ de 2015_

Signatura del/de la responsable
Signatura dels altres membres, si
és el cas
[nom i llinatges]
[nom i llinatges]

Vistiplau de l’òrgan competent:
Universitat / Centre de Recerca: …………………………………………………………………
Càrrec: ……………………………………………………………………………………………...

[Signatura i segell]
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