SOL·LICITUD D’INCENTIU PER A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I FOMENT DEL
COOPERATIVISME

NOM DE L’EMPRESA :
NIF :
RESPONSABLE LEGAL :
DNI :
ADREÇA :
TELÈFONS :
ADREÇA PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, e-mail:
ACTIVITAT PRINCIPAL :
CCAE:
 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest
procediment en l’aplicació del què disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre. A tal
efecte, facilito en la present sol·licitud el correu electrònic. Podeu consultar les
condicions a: https://www.seu.cat/igualada/notificacions
 Autoritzo expressament, en cas que sigui necessari, perquè l’òrgan que concedeix
la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics,
l’acreditació de que la persona beneficiaria es troba al corrent en el compliment de
les seves obligacions amb la Seguretat Social.
EXPOSO: Que d’acord amb el que disposen les bases específiques del foment a la
creació de noves empreses, que tenen per objecte regular el procediment
d'atorgament de subvencions per a empreses de nova creació que s’ubiquin al
municipi d’Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzats
materials.

DECLARO RESPONSABLEMENT que l’empresa que represento:
 No està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts
en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .
 Que les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, si és el cas, són les següents:
Concedent

Concepte

Import

 Es compromet a comunicar a l’Ajuntament d’Igualada les subvencions que s’obtinguin
en el futur per a la mateixa finalitat.
 Es compromet a complir les condicions de la subvenció.
 Està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 Que les inversions efectuades a l’empresa, objecte de la present subvenció, han estat
destinades íntegrament despeses d’immobilitzat material.
 Que l’empresa és viable tècnica, econòmica i financerament.
 Declaro conèixer que estic cedint les meves dades segons la informació següent:
INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament d’Igualada.
Finalitat

Gestionar i tramitar les subvencions.

Legitimació

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Destinataris

Altres administracions competents en la matèria.

Exercici de drets dels interessats
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al
tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament
número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@ajigualada.net
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada)

Per tot això,
DEMANO: La concessió d’un incentiu econòmic per a inversions en immobilitzats
materials en la creació de noves empreses, d’acord amb les bases específiques i
convocatòria i per a la qual s’adjunta la documentació que segueix:
Igualada,

de

Signatura i segell.

de 2019

Documentació que s’acompanya:
a) Fotocòpia del DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua,
acompanyada en aquest últim cas, de la documentació que acrediti la seva
representativitat. Si en els últims cinc anys ja s’ha presentat aquest document, es
podrà substituir amb una declaració responsable conforme no ha canviat i és
vigent.
b) Identificació de l’empresa que ha de ser la beneficiària, amb expressió del seu NIF.
En aquest sentit, s’haurà d’aportar la fotocòpia de l’escriptura de constitució i
poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre
mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les
societats cooperatives. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de
protocol·lització del document privat de constitució davant notari o legitimació
notarial de les signatures del contracte de constitució.
c) Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats
econòmiques (IAE), fotocòpia de l’alta de la declaració censal (model 036) que
acrediti l’inici de l’activitat empresarial i, per aquelles que si estiguin obligades a
l’IAE, fotocòpia del mateix.
d) Informe de vida laboral de l’empresa, emès per la Seguretat Social, a data 30
d’abril de l’any en curs.
e) Fotocòpies de tota la documentació necessària (factures i rebuts) que acrediti que
la inversió ha estat efectuada en el període elegible.
f) Fotocòpies dels contractes de treball.
g) Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la
presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex
II d’aquestes bases i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de
pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre de l’any immediatament
precedent.
h) Documentació que acrediti que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Ajuntament d'Igualada i davant la Seguretat Social o
autorització expressa per tal l’Ajuntament obtingui de forma directa, mitjançant
certificats telemàtics, l’acreditació de que les persones beneficiaries es troben al
corrent en el compliment de les seves obligacions.
i) Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada,
es podrà transferir l’import de la subvenció, si no s’ha rebut cap subvenció de
l’Ajuntament d'Igualada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari en el
qual s’ha de fer l’ingrés.
La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi
requerit, s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició de
conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

