SEGELL REGISTRE GENERAL

Imprès 1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CARDONA
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi de la convocatòria

1605-2019

Regidoria/Servei

DESENVOLUPAMENT LOCAL
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I LA
IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL NUCLI

Descripció de la convocatòria

ANTIC DE CARDONA I LA COROMINA VINCULADA

A LA

CREACIÓ D’UNA NOVA EMPRESA, I A LA MILLORA D’INNOVACIÓ
I DE COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE
SERVEIS

Pressupost total de la inversió

sense IVA

Pressupost subvencionable

sense IVA

Import sol·licitat
2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL / LA REPRESENTANT LEGAL
Nom o Raó social
Càrrec amb el què actua

CIF/NIF

Domicili

Localitat

Telèfon

Codi Postal

Mòbil

Correu electrònic

4. EL/LA SOTASIGNAT/NADA DECLARA QUE PRESENTA LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
LA LÍNIA SEGÜENT
1. Establiments de nova implantació

2. Foment de l’emprenedoria

3. Millora d’innovació i de

al nucli antic de Cardona o de La

competitivitat d’un establiment

Coromina

comercial o de serveis

Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui):
DNI/NIE/CIF o documentació equivalent del sol·licitant

Pla d’empresa

Persones jurídiques: Escriptura de constitució

Declaració censal o alta de l’IAE

Persones jurídiques: Poders o autorització del representant que signa la sol·licitud
Document acreditatiu de tenir les llicències municipals pertinents
Memòria de la inversió de l’activitat per la qual es demana la subvenció (Imprès 2)
Pressupost de l’activitat i previsió de contractació (Imprès 3)
Còpia del contracte o contractes laborals concertats per cobrir les places de nova creació
Còpia del contracte de lloguer o compra del local
Declaració responsable i compromís de comunicar les subvencions o altres ingressos obtinguts per la
mateixa finalitat en el futur (Imprès 4)
Fitxa de dades bancàries (Imprès 5)
Altres documents. Enumerar-los:
1)

Certificat de l’Agencia Tributaria d’estar al corrent de les obligacions tributàries

2)

Certificat de la Seguretat Social d’estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social

3)
4)

D’acord amb l’establert en el punt 3 de la disposició addicional 18ª de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb la presentació d’aquesta sol·licitud
autoritzo expressament l’Ajuntament de Cardona per tal que obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
ACCEPTO
NO ACCEPTO

En

,a

de

de 2019

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal i segell

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Cardona, i que podrà exercir els
drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

EXCM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA

Imprès 2
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

1605-2019

Regidoria/Servei

DESENVOLUPAMENT LOCAL

2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

3. DADES DEL / LA REPRESENTANT
Nom o raó social
Càrrec amb el que actua

CIF/NIF

Domicili

CP

Localitat

Telèfon

Correu electrònic

Mòbil

4. ADREÇA DEL LOCAL COMERCIAL ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTIVITAT

5. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT QUE ES DURÀ A TERME

6. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES / OBRES REALITZADES
( obres, instal·lacions, pintura, mobiliari, maquinària...)

7. ALTRES ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME
( imatge comercial, promoció, comunicació...)

8. PREVISIÓ DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS

9. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

En

,a

de

de 2019

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell

Imprès 3
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA
LA SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi convocatòria

1605-2019

Regidoria/Servei

DESENVOLUPAMENT LOCAL

2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

NIF

Localitat

CP

Persona de contacte

Càrrec

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
3. PREVISIÓ D’INGRESOS

MPORT (€)

Recursos propis
Subvencions d’altres Administracions públiques
Altres ingressos
TOTAL
4. PREVISIÓ DE DESPESES

Núm.

NIF

Factura

Proveïdor

IMPORT (€)

Import
Nom Proveïdor

Descripció de la factura

justificat
(sense IVA)

Núm.

NIF

Factura

Proveïdor

Import
Nom Proveïdor

Descripció de la factura

justificat
(sense IVA)

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros)
En

,a

de

de 2019

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell

Imprès 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARO sota la meva responsabilitat :
1. Que l’entitat que represento reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
2. Que l’entitat que represento, NO HA SOL·LICITAT o preveu sol·licitar per a qualsevol
activitat, a altres àrees de l’Ajuntament Cardona, o per la mateixa activitat a altres
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
3. Que l’entitat que represento, HA SOL·LICITAT o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat,
a altres àrees de l’Ajuntament Cardona, o per la mateixa activitat a altres Administracions
Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
ENTITAT

ACTIVITAT PER LA QUAL ES

IDENTIFICACIÓ DE LA

CONCEDENT

SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

CONVOCATÒRIA

IMPORT

4. Que EM COMPROMETO a comunicar a l’Ajuntament de Cardona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos pel mateix projecte procedents de qualsevol de les
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
5. Que l'entitat que represento compleix les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat
i les obligacions davant la Seguretat Social. I que, si s’escau, en el cas d’haver negociat amb
l’Agència Estatal de l'Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la
Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o
qualsevol altra condició especial dels seus deutes, s’aportarà la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.
6. Que l'entitat que represento no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen
adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
7. Que, en el cas d’empreses amb 25 o més treballadors, indica, d’acord amb els agents
socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat
amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
8. Que l'entitat que represento compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

9. Que l'entitat que represento no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió
d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de
l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si ha estat
sancionades, ha aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides
per aquest concepte.
10. Que l'entitat que represento compleix les obligacions i no incórrer en els supòsits de
prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
11. Que l'entitat que represento disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció,
d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997,
d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord
amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
12. Que l'entitat que represento compleix l’obligació de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò que estableix la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
13. Que l'entitat que represento no es troba en situació de crisi.
14. Que si es tracta d’una associació, ha adaptat els estatuts segons la disposició transitòria
primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.
15. Que en el cas de tractar-se d’una persones física empresària estar donada d’alta en el cens
de l’impost sobre activitats econòmiques.
16. Que l'entitat que represento en el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element
susceptible de generar drets d’autor compleix amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
17. Que l'entitat que represento compleix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els
pugui afectar.
18. Que l'entitat que represento disposa de l’escriptura de constitució de la societat i de la
inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.
19. Que l'entitat que represento disposa d’establiment operatiu a Catalunya.
20. Que disposo de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial
corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.
21. Que l'entitat que represento disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i
d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i
sectorial aplicable.
22. Que el compte corrent on s’ha d’ingressar l’import de l’incentiu inclòs en aquest imprès
pertany a la persona/entitat beneficiària de l’ajut.
23. Que són certes les dades d’aquest imprès de sol·licitud i de tota la documentació que s’hi
adjunta.
24. Que EM COMPROMETO a complir les condicions de la subvenció.
I, perquè així consti, signo la present en

,a

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal i segell

de

de 2019

Imprès 5
SOL·LICITUD D’ALTA DE DADES BANCÀRIES PER ALS CREDITORS

1. DADES DEL CREDITOR
Nom o raó social
Domicili

NIF

Localitat

CP

2. ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES
Denominació de l’entitat
Domicili de l’oficina

BIC: _ _ _ _

____

Codi Compte client
IBAN: _ _ _ _

____

____

____

____

____

____

3. DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DEL / LA TITULAR DEL COMPTE CORRENT O LLIBRETA
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes.

Data i signatura

4. DILIGÈNCIA A COMPLIMENTAR PER L’ENTITAT FINANCERA
Les dades procedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada
per disposar dels fons del compte esmentat.

El Director / La Directora

Segell

