Sol·licitud de subvenció de foment de l'autoocupació de Sant Adrià de Besòs

1. Dades de la persona autònoma o ens sol·licitant
Raó social
...........................................................................................
Nom i cognoms
……………………………………………………………......
Càrrec
...........................................................................................
Adreça
...........................................................................................
Telèfon 1
Telèfon 2
..........................................
........................................
Correu electrònic
............................................................................................

CIF
...................................
NIF
……………………...
Població
...................................
Codi postal
...................................
Fax
...................................
Nombre treballadors/ores
...................................

2. Documentació que s’adjunta

























1. Sol·licitud de subvenció segons model de sol·licitud normalitzat degudament emplenat i signat.
2. Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.
3. Pla d’empresa.
4. Certificat de vida laboral de la persona autònoma.
5. Certificat de període d'inscripció al SOC.
6. Còpia de l’alta al RETA de la persona sol·licitant.
7. Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (036/037) de la persona sol·licitant o de l'empresa.
8. En el cas que la persona autònoma hagi estat d’alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l’alta,
còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
9. Declaració de no tenir deutes amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
10. Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’estat i amb la
Generalitat de Catalunya.
11. Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant, conforme compleix els requisits
establerts al punt 4 de les presents bases.
12. Model de domiciliació de pagaments signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat
bancària.
13. Certificat d’empadronament.
14. Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA.
15. Llicència o comunicació de l'activitat econòmica emesa per l'ens local del municipi on estigui
radicada l'empresa, si escau.
16. Fotocòpia i original dels estatuts en el cas d'empreses societàries.
17. Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o
ICIO, si escau.
18. Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de l'obertura de l'establiment, si escau.
19. Rebut del pagament de la taxa municipal per a la prestació pels serveis d'intervenció
administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses, si escau.
20. Rebut del pagament del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a
o enginyer/a, si escau.
21. Rebut del pagament de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució, si escau.
22. Rebut del pagament de les despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l'autònom/a o
empresa, si escau.
23. Contracte i rebut de lloguer del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.
24. Contracte i rebut de lloguer de maquinària del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.

Altres documents:

3. Declaracions responsables
Actuant en nom i representació de l’empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat,
DECLARO:
1. Que la persona beneficiària de la subvenció compleix tots els requisits detallats a la base 4 de les
Bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques
a projectes municipals per a l’autoocupació.
2.

No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

3.

Que l’empresa 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.

4.

No haver rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria
d’integració laboral de persones amb disminució greu o molt greu en matèria de relacions laborals o
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

5.

Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals; 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.

6.

No tenir deutes per cap concepte amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ni amb l’Ajuntament del
municipi on està radicada, si és un altre.

7.

Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de
Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

8.

Desenvolupar l’activitat econòmica legalment aprovada per l’entitat local del municipi on està
ubicada.

9.

Que l’empresa o persona beneficiària:


No ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el
que estableixen les normatives reguladores.



Ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix
concepte:

Concepte d’ajut o
subvenció

TOTAL

Quantia

Administració o entitat
concedent

Any

Situació Actual

El finançament és

4. Autoritzacions


Autoritzo l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a utilitzar l’adreça electrònica que he indicat a
l’apartat 1 per requerir-me la possible documentació que manqui per completar aquesta
sol·licitud.

5. Compromisos
L’ens o persona beneficiària es compromet a:
1. No simultaniejar l’activitat empresarial i/o professional amb cap altra activitat per compte d’altri.
2. Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i
reintegrar els fons rebuts en el cas d'incomplir les bases reguladores o en cas que sigui necessària
la corresponent renúncia.
3. Participar amb una assistència del 100% a una formació obligatòria.

SOL·LICITO
La concessió d’una subvenció a l’entitat que represento per un import màxim de
euros.

Despesa

Quantia

TOTAL

Signatura representant i segell de la persona/ens sol·licitant

Lloc i data
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
Protecció de dades: D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/99, s’informa que les dades personals seran incloses al fitxer Xaloc amb
la finalitat de gestionar la intermediació laboral entre el/la sol·licitant d’ocupació i l’empresa contractant. Aquestes dades poden ser cedides a
altres serveis d’ocupació de les administracions publiques. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del
fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS a l’adreça postal Pça. de la Vila, s/n 08930 Sant
Adrià de Besòs.

