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ANNEX I

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges: DNI:

Adreça: Correu-e:

Municipi: Localitat: Codi postal: Telèfon:

A) EXPÒS:

1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que
deman.

2. Que conec i don la meva conformitat perquè les dades personals contingudes en aquesta
sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el previst a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial
decret 1332/1994, de 20 de juny.

3. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.
4. Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de

subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i en l’article 27 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

5. Que autoritz a l’òrgan gestor, FOGAIBA, per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al
corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar el
certificat corresponent.

6. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o subvencions
relacionades amb aquesta sol·licitud:

 Entitat a qui s’ha sol·licitat_______________________ i quantia _______ €

B) DECLAR:

Que totes les dades contingudes a la present sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.

C) EM COMPROMET A:

1. Tornar les quantitats indegudament percebudes per aquestes ajudes si així ho demanés
l’autoritat competent, incrementades, si n’és el cas, per l’interès legal.

2. Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny, que l’autoritat
consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentaries per a la
concessió de les ajudes.



D) DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la

Seguretat Social; i, en el cas de no aportar aquesta documentació, autorització a l’òrgan
gestor, FOGAIBA, per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat
del compte bancari.

 Fotocòpia compulsada del títol universitari o fotocòpia compulsada del resguard de
sol·licitud del títol universitari.

 Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
 Currículum vitae, amb especial relació de la formació del sol·licitant en la matèria concreta

de la beca que sol·licita, així com els certificats que l’acreditin.
 Memòria explicativa del treball a desenvolupar.

La documentació no presentada es troba vigent a l’expedient núm.____________ de 200__ de

la línia d’ajudes_____________________________________________________________

E) SOL·LICIT:

Que em sigui concedida l’ajuda convocada per la presidenta del Fons de Garantia Agrària i

Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), d’una beca d’introducció a la investigació en matèria

d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, per import de

_______________________euros.

_________________________________, _____ d  _______________________ de ______

SRA. PRESIDENTA DEL FOGAIBA


