Ajuts destinats a la dinamització
econòmica del Centre Històric

Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric
Formulari de sol∙licitud

1.

Dades identificatives del sol∙licitant

 Sol∙licitant:
Nom i cognoms:
Passaport /DNI/NIE :

Nacionalitat:

Adreça:
Població:
Tel. Fix

CP:
Tel. Mòbil:

Correu electrònic:
 Actuo en nom i interès propi
 Actuo en representació de: ( en cas d’actuar a través de representant haurà d’adjuntat‐se la
documentació acreditativa de la representació)
Nom i cognoms:
Passaport/DNI/NIE:

Nacionalitat:

Adreça:
Població:

CP:

 Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol∙licitud a través
de mitjans electrònics a l’adreça i telèfon mòbil indicats :
( En cas de ser una persona jurídica la sol∙licitud haurà de tramitar‐se a través de mitjans electrònics)

2.

Línia d’ajut sol∙licitada

 a) Ajuts per inici de l’activitat
 b) Ajuts per realització d’obres
 c) Ajuts per traspàs de negocis existents
(En cas de sol∙licitar vàries línies, haurà de presentar‐se una sol∙licitud per cadascuna de les línies
sol∙licitades)
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3.

Dades identificatives de l’immoble on s’exerceix l’activitat

Carrer:

Núm.:

Ref. cadastral:

Superfície:

Data contracte arrendament:

Durada contractual:

Pis:

Preu mensual (sense IVA):

4.

Persona titular de l’activitat econòmica

Nom i cognoms / Denominació social:
NIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

5.

Dades identificatives de l’activitat

Nom comercial:
Data d’obertura:
Descripció de l’activitat:

Horari d’obertura

6.

Domiciliació bancària

Entitat financera:
Titular del compte:
NIF:

Domicili:

Codi postal:

Municipi:

Telèfon:

E‐mail:

IBAN

7.

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚM. DE COMPTE

Dades de les inversions per obres ( tan sols per a la línia b)

Pàgina2 de 8

Ajuts destinats a la dinamització
econòmica del Centre Històric

Nom i cognoms/ Denominació social persona promotora:
NIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:
Tipus d’obres





Obres d’accessibilitat per adequar‐se a la normativa vigent
Obres de reparació de patologies estructurals greus
Obres de millora de l’eficiència energètica, mobilitat, accessibilitat, millora de la façana, ampliacions
Altres : .......................................................................

Import de les obres: ......................................

8.
c)

Dades del traspàs de l’activitat econòmica ( tan sols per a la línia

Nom i cognoms/ Denominació social
NIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi

Nom i cognoms persona empresària
NIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:
Motiu del traspàs:






jubilació
incapacitat permanent total
incapacitat permanent absoluta
gran invalidesa
altres : ...................................................................................................

Data del traspàs:

9.

Dades opcionals ( En cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració de
l’article 11 de les bases reguladores). Aquesta informació haurà d’acreditar‐se amb els
documents relacionats en l’apartat 12 d’aquesta sol∙licitud.

˃Contractació de persones

Pàgina3 de 8

Ajuts destinats a la dinamització
econòmica del Centre Històric

Nombre total de treballadors:
Nombre de treballadors contractats amb especials dificultats d’inserció laboral1:

˃Pla d’empresa
El projecte disposa d’un pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedoria?
 Sí

Centre assessor:
Data de realització:

En cas afirmatiu, caldrà aportar còpia del pla d’empresa.

 No

˃Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn

˃Elements de singularitat: diversificació de l’oferta i atracció de clients

1

Es consideraran persones incloses en col∙lectius de risc d’exclusió social les següents:
-

Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat
Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no
compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de
risc d'exclusió.
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors
Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats
d'ocupabilitat
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció
social
Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones ex-recluses
Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats
d'inserció en el món laboral
Dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o
socials
Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals
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10.

Declaració de subvencions rebudes o sol∙licitades

En relació a la convocatòria d’ajuts destinats a la dinamització del Centre Històric, les persones
sol·licitants declaren:
1. Que, a més d’aquesta subvenció,


No han sol∙licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres
administracions públiques o d’ens públics o privats.



Han sol∙licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat:

Sol∙licitant

Organisme

Data sol∙licitud

Import sol∙licitat

Import atorgat

2.
Que en cas de ser‐los concedit un ajut en aquesta convocatòria, comunicaran per
escrit a l’Ajuntament de Manresa qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat que sol∙licitin o
rebin amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol∙licitud.

11.

Declaració responsable

Les persones que signen aquesta sol∙licitud, actuant en nom i interès propi o bé en
representació de l’empresa indicada a l’encapçalament, declaren:
- Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat

social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està
obligada a declarar o bé ha sol·licitat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol
altra condició especial dels seus deutes. Aquesta declaració comporta l’autorització a

-

-

l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de
certificats telemàtics.
Que no incorren en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent.
Que La persona beneficiària no ha sol∙licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es
compromet a comunicar a l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui
amb posterioritat, si escau. En cas d’haver‐ho sol∙licitat amb anterioritat es compromet a
comunicar‐ho a l’Ajuntament de Manresa.
El/la sol∙licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant,
la quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en
un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament 1998/2006, de la
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Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes
de mínimis.
- Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.
- Que compleixen qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquesta
convocatòria i de la normativa vigent d’aplicació.
- Que es troben al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament
de Manresa i que no es troben en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir
la comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol∙licitud a través de la
consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o
entitats privades. A més també comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de
demanar informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les dades.
- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la
inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan
competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar‐ne les actuacions, així com
emprendre les mesures sancionadores que se’n pugui derivar.

12.

Documentació a adjuntar

Per a totes les línies
Còpia del DNIdespesa
de la persona sol∙licitant ( tan sols per a la tramitació presencial)
•  Justificants
 Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al
• Justificants despesa



registre públic corresponent, si escau
En el cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del
DNI del representant de l’entitat.
Declaració responsable en el cas que la persona sol∙licitant no sigui la titular de
l’activitat econòmica o promotora de l’obra.



Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició
especial dels seus deutes si escau



En cas d’ajudes a persones jurídiques per un import superior a 10.000,00 euros,
declaració emesa pel responsable de l’empresa/entitat de les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració.
Documentació acreditativa de la representació ( si escau)



Per a la línia a) Ajuts per a l’inici de l’activitat



Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i
el/la titular de l’activitat econòmica No haurà d’aportar‐se aquest document quan la
persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora.
Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT).

•

Justificants despesa



Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i
el/la titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar‐se aquest document quan la
persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora.



Per a la línia b) Ajuts per a la realització d’obres

Pàgina6 de 8

Ajuts destinats a la dinamització
econòmica del Centre Històric




Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de
l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions).
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de
contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes
aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol∙licitud,
per la qual cosa també hauran de presentar‐se el justificants de pagament.

Per a la línia c) Ajuts per traspàs de negocis existents







Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona
reemprenedora.

Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació,
incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que
impliqui el traspàs del negoci
Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la situació de jubilació incapacitat
permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o
qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar
encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular
indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el
compromís d’aportar-los amb posterioritat.

Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model
036 o 037 de l’AEAT).

Documentació opcional ( en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)








13.

Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del
projecte.
Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat.
Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col∙lectius de persones en risc
d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà
responsabilitat de la persona sol∙licitant obtenir el consentiment de la persona
treballadora per a la cessió de les dades)
Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor
Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat ( accionariat,
socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes.
Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als
efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració.

Protecció de dades

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del tractament

Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat
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Finalitat del tractament

Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals

Drets de les persones interessades

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les, cancel∙lar‐les, oposar‐vos al seu
tractament i sol∙licitar‐ne la seva limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l’adreça de
l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd

Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada

Signatura:

Manresa, ................... de ........................................ de 20
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