Promoció Econòmica

Formulari PROMO_001

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Convocatòria

Ajuts Empresa 2019

Regidoria/Servei

Promoció Econòmica

Línia d'ajuda

Creació

Línia I :
Línia IV:

Nucli de realització de les activitats a subvencionar

o

Millora

Línia II

Línia III

Creació

Millora

Ribes

Les Roquetes

2. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom Empresa o Raó social
Domicili Empresa/Local

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua
Adjunto la documentació següent, segons línia d'ajut:

Línia I, Línia III i Línia IV. Ajuts per a la creació i millora d’activitats econòmiques situades en un local a peu de carrer o al polígon industrial
de Sant Pere de Ribes i Ajuts a la innovació per a les empreses de Sant Pere de Ribes.
1. Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, en el seu cas) de l'empresa , si escau.
2. Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat (Model 036/037) o el Document Únic Electrònic (DUE).
3. Factures proforma o pressupostos per a les actuacions a realitzar o factures finals en el cas que l’actuació estigui finalitzada.

Línia II. Ajuts per a nous autònoms a Sant Pere de Ribes
1. Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat (Model 036/037) o el Document Únic Electrònic (DUE).
2. Còpia de Alta inicial en el RETA o el Document Únic Electrònic (DUE).
3. Rebuts dels pagaments de les quotes del RETA fins al moment de la sol•licitud.
4. Certificat de vida laboral de la persona autònoma.

Declaro
Haver rebut l'Ajut Empresa 2018, per un import de

€

No haver rebut l'Ajut Empresa 2018
,

de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant legal
AUTORITZO a l’Administració perquè tracti les meves dades personals amb la finalitat de gestionar íntegrament la present sol·licitud de
subvenció per a fomentar la creació i millora d’activitats econòmiques.
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Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat

Legitimació

Destinataris

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Gestió de les subvencions per fomentar la creació i millora d’activitats econòmiques.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les dades
conforme al que estableix l’article 6.1b) del RGPD i 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i per
l’autorització prestada per l’interessat mitjançant el formulari per a la sol·licitud de la
subvenció.
No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores i
obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir l’oposició
i sol·licitar la portabilitat, conforme al que estableixen les Bases Reguladores.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les
Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions per fomentar la
creació i millora d’activitats econòmiques.
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EXCM. SR. PRESIDENT DE LA ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
DOCUMENT COMPLEMENTARI 1 - SOL·LICITUD
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ
1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS O PROJECTES AMB DETALL DELS PARTICIPANTS

2. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

3. OBJECTE O ACTUACIÓ PER A LES QUALS ES DEMANA L'AJUT (Línia I - Línia III - Línia IV)
Import pressupost/factura (sense iva)

a) Obra civil i instal·lacions

€

b) Adquisició de maquinaria o mobiliari

€

d) Honoraris tècnics

€

e) Estudis o projectes

€
€

Total Despeses

*Línia I Creació (màxim 6000€)

50%

Intensitat Ajut

*Línia I Millora (màxim 2000€)

€

Subvenció Sol.licitada*

*Línia III (màxim 3000€)
*Línia IV Creació (màxim 6000€)
*Línia IV Millora (màxim 2000€)

4. OBJECTE O ACTUACIÓ PER A LES QUALS ES DEMANA L'AJUT (Línia II)
Mes Quota Reta

Import Quota RETA

Gener 2018

Maig 2018

Febrer 2018

Juny 2018

Octubre 2018

Març 2018

Juliol 2018

Novembre 2018

Abril 2018

Agost 2018

Desembre 2018

Gener 2019

Setembre 2018

Sumatori Quotes any 2018

€
Sumatori Quotes any 2019

Maig 2019

Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Total Quotes
,

de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant legal

3

€

EXCM. SR. PRESIDENT DE LA ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
DOCUMENT COMPLEMENTARI 2- SOL·LICITUD
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom Empresa o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua
1. DECLARA sota la seva responsabilitat :
a) Que totes les dades que consten en aquesta sol.licitud són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la
seva comprovació.
b) Que accepto les condicions i compromisos establerts en les disposicions legals que regulen l'ajut.
c) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.
d) Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord amb la lIei 19/1982, de 7 d'abril.
e) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs,
estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
f) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb
l’Administració.
g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en la forma que es determini reglamentàriament.
h) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
i) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
j) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei
General Tributària.
k) Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament.
m) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.
n) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o es derivin, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses que hagin estat objecte de les esmentades prohibicions.

2. AUTORITZACIÓ
AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a que pugui obtenir directament l’acreditació del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant tota la tramitació del procediment de la subvenció.
DENEGO el meu consentiment per a que l’Ajuntament pugui comprovar directament el compliment de les obligacions
tributàries i amb la S.S. de qui represento i, per aquest motiu i presento la següent documentació:
Certificat de l’AEAT
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
3. DADES BANCÀRIES
Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció

4. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en el moment de la justificació de
la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la

mateixa activitat.
5. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.
I, perquè així consti, signo la present,

,

Signatura del sol·licitant o representant legal

4

de

de 20

