ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En
compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a
l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell Insular de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito al
Consell Insular a la dirección que figura en este documento.
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Documentació que cal presentar juntament amb aquesta sol·licitud:
Projecte de l'activitat (ha d'incloure un capítol/una part del llibre)
Pressupost detallat
Original i còpia o còpia compulsada del DNI (persones físiques)
Original i còpia o còpia compulsada del document de constitució, estatuts, etc (persones
jurídiques)
Original i còpia o còpia compulsada del CIF/NIF
Acreditació del representant legal (si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre)
Original i còpia o còpia compulsada del NIF del representant legal (si escau)
Justificació alta IAE (empreses editorials) o declaració de no estar obligat a estar-hi donat
d'alta
Declaració responsable (annex II de les bases)
Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
social davant l'administració General de l'Estat o autorització al Consell Insular a comprovar-ho
(annex III de les bases)
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físiques)
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