Convocatòria d’ajudes a emprenedors/es per a la creació
de noves activitats en la localitat de Mutxamel.
Anualitat 2016.
SOL·LICITUD D’AJUDES A EMPRENEDORS/ES PER A LA CREACIÓ DE NOVES ACTIVITATS
EN LA LOCALITAT DE MUTXAMEL, anualitat 2016.
I DADES DE L’EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE SOL·LICITA L’AJUDA

NÚM. EXPEDIENT:

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

NOM COMERCIAL

Data d’alta en la declaració censal:

DOMICILI SOCIAL

LOCALITAT

ADREÇA DE L’ESTABLIMENT:

TELÈFON DE CONTACTE
Tipus d’activitat de l’empresa

CODI POSTAL
LOCALITAT:

CORREU ELECTRÒNIC
____________

Codi segons classificació nacional d’activitats econòmiques
(CNAE)
II. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT ( Si qui sol·licita en l’apartat I és una empresa)
NOM I COGNOMS
DOMICILI

NIF
LOCALITAT

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

CODI POSTAL

Fa constar expressament que actua com a ____________________________________________ de l’empresa citada en l’apartat I, que
serà la beneficiària final de la subvenció.
III. LOCALITAT DE RESIDÈNCIA DE L’EMPRENEDOR / SOCIS
1. Nom i cognoms:________________________________________________ Localitat residència:___________________
2. Nom i cognoms:________________________________________________ Localitat residència:___________________
3. Nom i cognoms:________________________________________________ Localitat residència:___________________
4. Nom i cognoms:________________________________________________ Localitat residència:___________________
El sotasignant es fa plenament responsable de la veracitat de les dades aportades, i declara que coneix i accepta les Bases Reguladores
d’esta Convocatòria d’ajudes a emprenedors/es per a la creació de noves activitats en la localitat de Mutxamel, anualitat 2016; que
complix amb tots els requisits i obligacions que s’hi exigixen; i també que destinarà l’import de la subvenció que sol·licita a la finalitat
indicada.

Firma de qui sol·licita
___________, _____ de ________________________ de 2016.
A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
Documentació que ha d’aportar a esta sol·licitud (còpia i original per a compulsa)
A) Documentació identificativa de qui sol·licita i, en el seu cas, del representant legal:
Si és persona física Fotocòpia DNI /NIE .
En el cas de societats: Còpia de l’escriptura de constitució i/o estatuts, número d’inscripció
en el Registre corresponent i Targeta d’Identificació Fiscal.
En el cas de comunitats de béns: Escriptura pública o contracte privat de constitució de la
societat, en el seu cas, inscrit en el registre mercantil.
Representant legal: Fotocòpia del DNI i acreditació de la representació legal (model
normalitzat).
B) Declaracions responsables en models normalitzats:
Condició de beneficiari. Llei 38/2003. Obligacions tributàries.
D’ajudes rebudes.
Obligacions del beneficiari. Autorització a l’Ajuntament de Mutxamel.

C) Altra documentació.
Dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de tercers.
Memòria descriptiva de l’activitat que es farà (model normalitzat).
Memòria de gastos previstos (model normalitzat) acompanyada de
documents justificatius: pressupostos o factures i justificants de pagament.
Alta en el cens d’obligat tributaris.
Referida a l’empresari individual i, en el seu cas, a tots els comuners o socis de
l’empresa.
Resolució o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a
la inclusió en el règim especial corresponent a la Seguretat Social.
Si és el cas, certificat acreditatiu de la inscripció com a desempleat, abans de
l’inici de l’activitat, en el corresponent centre Servef de col·locació (Certificat de
situació Laboral), de l’empresari individual i, si n’hi ha, dels socis.
Informe de vida laboral de l’empresari individual i, si n’hi ha, dels socis.
Si cal, informe d’empadronament històric del municipi de Mutxamel de
l’empresari individual i, si n’hi ha, dels socis o comuners de l’empresa.

"En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Mutxamel vos
informa que les dades personals aportades en este document/imprés/formulari i la resta que s’adjunten, seran incorporades a un fitxer
automatitzat per al seu tractament. Així mateix vos informem que l'arreplega i tractament d’estes dades té com a finalitat l'adequada gestió de
la vostra sol·licitud, així com la possibilitat d’oferir-vos informació sobre qüestions relacionades amb la formació, l’ocupació i la promoció
empresarial en el municipi de Mutxamel. D'acord amb el que preveu l'esmentada Llei Orgànica, podeu exercir el dret d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Mutxamel
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MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT QUE ES FARÀ

DADES DE QUI S0L·LICITA
Nom i cognoms:

NIF:

A) IDENTIFICACIÓ DELS PROMOTORS (Si la activitat es desenvolupa per més d’un promotor/soci, cal omplir les dades
d’este apartat A per a cadascun d’ells)
A.1) Dades personals del promotor/soci de l’empresa.
Nom i cognoms
Domicili
Localitat
Província:
Empadronat a Mutxamel: SÍ
NO
Abans de l’inici de l’activitat estava inscrit en el Servef com a desempleat: SÍ
NO
Abans de l’inici de l’activitat era usuari del servici de l’ADL Mutxamel des de___________: : SÍ

NIF
CP

NO

A.2) Dades professionals del promotor/soci.
A.2.1) Formació. (Destaqueu breument la que considereu més rellevant)
Ensenyament reglat.
Formació realitzada relacionada amb l’activitat de l’empresa.

Altra formació

A.2.2) Experiència professional. (Destaqueu breument la que considereu més rellevant)
Activitats professionals realitzades

Per compte alié

Per compte propi

Duració aproximada

Activitats professionals realitzades relacionades Per compte alié
amb l’activitat empresarial que es crearà.

Per compte propi

Duració aproximada

A.2.3) Aportació del promotor/soci.
Expliqueu breument quina és la contribució, econòmica o de treball, del promotor i socis, si n’hi ha, a l’activitat econòmica.
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B) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE PER AL QUAL SOL·LICITA L’AJUDA.
B.1.) Denominació i activitat de l’empresa
Nom o raó social de l’empresa:

Nom comercial:

Domicili de l’establiment empresarial o professional:
Domicili fiscal de l’empresa:
Forma jurídica
Nombre de promotors/socis:
Nombre de treballadors ( sense comptar amb els promotors):
Activitat que es farà: Feu una descripció breu del producte o servici que oferiu (avantatges competitius, característiques del
producte o servici, etc.) així com les necessitats que voleu cobrir.

Indiqueu quin és el motiu que vos impulsa per a desenvolupar este tipus d’activitat.

B.2) Pla Comercial/ Organitzatiu
1.Clients
Descriviu les característiques més destacades del client potencial del vostre producte o servici: sexe, edat, nivell d’ingressos, nivell
cultural, etc.; i comenteu si es correspon a les persones que residixen en l’entorn del vostre negoci. Si el producte o servici va destinat a
col·lectius, indiqueu si són PIMES, grans empreses, organismes públics, etc.

2. Competència.
Descriviu si hi ha empreses en la zona dedicades a la mateixa activitat o similar activitat a la que vos proposeu realitzar. En cas afirmatiu
descriviu les diferències entre el vostre producte o servici i el de la competència pel que fa, per exemple, a la qualitat, preus, presentació,
serveis postvenda oferits, qualitats presentades pel vostre producte i no són oferits per la competència, …. etc.

3. Promoció i publicitat.
Indiqueu breument si heu pensat utilitzar algun mitjà específic per a donar a conéixer la vostra empresa, en cas afirmatiu, quins
(premsa, ràdio, pàgines grogues, cartells, descomptes de llançament,…etc.).

4. Organització i recursos humans.
Descriviu breument l’organització i els recursos humans que tindrà l’empresa.
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C) INVERSIÓ I FINANÇAMENT.
C.1) Inversions inicials:
CONCEPTE
Adquisició de locals i terrenys
Adquisició de mobiliari
Adquisició d’elements de transport
Adquisició de maquinària
Adquisició de ferramentes
Adquisició d’equips informàtics
Drets de traspàs
Gastos de constitució i posada en marxa(1)
Condicionament del local
Rètols
Altres inversions
TOTAL INVERSIONS INICIALS (2)

IMPORT ( €)

(1)

Les despeses de constitució i posada en marxa inclouen: els honoraris de notari, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, honoraris del Registre corresponent, registres de marques i patents, llicència d’obertura del local, que inclou el cost del possible
projecte exigit per a obtenir la llicència, permisos administratius, llicència d’obres, el cost de certificació negativa del nom de la societat per part
del registre mercantil central de Madrid, publicitat realitzada amb motiu de la constitució de l’empresa.
(2) L’import total de la inversió inicial ha de ser igual a l’import total de finançament.

C.2 Recursos financers per a finançar les inversions inicials reflectides més amunt.
CONCEPTE
Recursos propis
Recursos aliens: Préstecs
Altres recursos aliens.
TOTAL FINANÇAMENT (2)

IMPORT( €)

El sotasignant declara que toda la informació d’esta memòria és certa.

________________
Firma de qui sol·licita

______________, _____ de___________ de 2016
.
AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
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MEMÒRIA DE GASTOS
Per a ser beneficiari, qui sol·licita ha d’acreditar la realització d’uns gastos mínims, exclosos impostos, de 1.000 €
en cas d’empresari individual i 2.000 € en cas de societats o comunitats de béns.
DADES DE QUI SOL·LICITA
Nom i cognoms:

NIF:

CONCEPTES DE SUPORT necessaris perquè l’emprenedor/a inicie l’activitat productiva.
- Immobilitzat (mobiliari, pc, maquinària, utillatge, element de transport, altres.).
- Adquisició de mercaderies o altres béns subjectes a revenda.
- Publicitat (rètols, targetes de visita, pàgines web i altres anàlegs).
- Lloguers i traspassos de locals destinats a l’activitat.
- Gastos de constitució/posada en marxa de l’empresa: notari, projecte tècnic, llicències….
Relació de gastos numerats que ja han sigut realitzats i pagats. Adjunte les factures i justificants de pagament.
Núm.

Núm. factura

Data factura

Data
pagament

Concepte

Import
(sense IVA)

A: IMPORT TOTAL FACTURES
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Relació de gastos numerats que es realitzaran després de la presentació de la sol·licitud. Adjunte pressupostos o
document equivalent.
Núm.
Proveïdor
Data
Concepte
Import (sense
pressupost
IVA)

B: IMPORT TOTAL PRESSUPOSTOS
(Han d’acreditar-se uns gastos mínims de 1.000€ per a empresaris individuals i 2.000 € per a societats mercantils,
societats civils o comunitats de béns). Total ( A+B)

Nota: Si no teniu espai suficient, feu una relació en un full a part.
El sotasignant declara que tota la informació que apareix en esta memòria de gastos correspon a gastos necessaris
per a poder iniciar l’activitat empresarial /o professional.

Firma, ____________________________

___________________, _____ de________________ de 2016

Notes:
1a) D’acord amb la Convocatòria d’ajudes
1.- Per a acreditar els gastos de lloguer i/o traspàs de locals: fotocòpia del contracte i justificant de pagament del
lloguer.
Per al còmput total dels gastos realitzats i pagats, no es tindrà en consideració l'import corresponent a l'IVA.
2.- Si el beneficiari, en el moment de la sol·licitud de l’ajuda, no ha aportat factures i justificants de pagament per
l'import dels gastos mínims arreplegats; als efectes de justificació, i en el termini establit en la resolució de
concessió de l'ajuda, ha de presentar-los per mitjà d'instància en l'Oficina Municipal d'Informació al Ciutadà de
l'Ajuntament de Mutxamel. Este termini no serà superior a un mes des de la data de transferència bancària del
pagament de la subvenció.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUDES REBUDES
Sr./Sra. _______________________________________________________________________________________
DNI / NIE ______________________ Domicili ______________________________________________________
Municipi: ________________________Província: __________________________ CP ___________________
Declare davant de l’Ajuntament de Mutxamel,
1.) En cas de Persones físiques:
Que no he sol·licitat ni percebut cap altra subvenció que coincidisca amb la sol·licitada, per a la mateixa finalitat i per
als mateixos costos subvencionats que esta ajuda.
Que he sol·licitat o percebut, per a la mateixa finalitat i per als mateixos costos subvencionats, alguna de les ajudes
següents:
Objecte de l’ajuda i costos subvencionats

Import
concedit

Data de Concessió

Organisme que concedix

2.) En cas d’Empreses
Nom de l’Empresa________________________________________________CIF: _________________
Que esta empresa, a la qual represente, no ha sol·licitat ni percebut cap altra subvenció que coincidisca amb la
sol·licitada, per a la mateixa finalitat i per als mateixos costos subvencionats que esta ajuda.

Que esta empresa/entitat, a la qual represente, ha sol·licitat o percebut, per a la mateixa finalitat i per als mateixos
costos subvencionats que esta ajuda:

Objecte de l’ajuda i costos subvencionats

Import
concedit

Data de Concessió

Organisme que concedix

També em compromet a comunicar a l’Ajuntament de Mutxamel les que puga obtenir en el futur.

Firmat, __________________________________

______________________ , ______ d’ _______________________ de 2016.

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Convocatòria d’ajudes a emprenedors/es per a la creació de
noves activitats en la localitat de Mutxamel. Anualitat 2016

CONDICIÓ DE BENEFICIARI. LLEI 38/2003. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES/SS
Sr./Sra. _________________________________________________________________
DNI/NIE________________Domicili _________________________________________
Municipi: _________________Província: ____________

CP _________________

Declare davant de l’Ajuntament de Mutxamel que conec les circumstàncies establides en l’Art.
13.2, 13.3 i 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre requisits per
a obtenir la condició de beneficiari,
i expose:
Opció A:
Que, com a empresari individual, no em trobe en concurrència amb cap de les
menciones circumstàncies.

Opció B:
Que l’empresa ________________________________ CIF: _____________________,
a
la qual represente, no es troba en concurrència amb cap de les mencionades
circumstàncies.
També declare que :
1. No tinc pendent de justificar cap subvenció de l’Ajuntament de Mutxamel pagada
anteriorment, una volta transcorregut el termini establit de justificació.
2. Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració estatal, autonòmica i
local, i amb la seguretat social.
D’acord amb la base sisena, punt 3 de les bases: “D’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, la
presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització perquè l’Ajuntament obtinga l’acreditació del
compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social”.

Firmat, ________________________________
_________________, _____ de _______________ de 2016.
AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Convocatòria d’Ajudes a emprenedors/es per a la creació de
noves activitats en la localitat de Mutxamel. Anualitat 2016

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. AUTORITZACIÓ A l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
Sr./Sra. ____________________________________________________________________________________
DNI / NIE ______________________ Domicili ____________________________________________________
Municipi: ____________________Província: _____________________ CP ___________________

El punt cinqué de les bases de la Convocatòria establix les obligacions següents del beneficiari:
Amb independència de les obligacions genèriques previstes en l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de Mutxamel, són exigibles les obligacions específiques següents:
a) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es puga produir en la
destinació de la subvenció que, si procedix, ha de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament.
b) Proporcionar en tot moment la informació que els siga demanada sobre la subvenció concedida i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Mutxamel.
c) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, no
comunicades en la sol·licitud inicial.
d) Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament de l'activitat que siga objecte de la
subvenció per mitjà de la llegenda “amb el suport de l'Ajuntament de Mutxamel”, seguida de l'anagrama,
segons el model tipogràfic oficial, que facilitarà l' Ajuntament.
e) El beneficiari ha de mantindre l'activitat per a la qual sol·licita l'ajuda un any com a mínim, que
computarà des de la data de l'alta en el Cens d'Obligats Tributaris.
Perquè l'Ajuntament de Mutxamel puga comprovar el compliment de l'apartat anterior i agilitzar la
comprovació:
Autoritze l'Ajuntament de Mutxamel que demane a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el
certificat en el Cens d'Obligats Tributaris.
No autoritze l'Ajuntament de Mutxamel que demane a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el
certificat en el Cens d'Obligats Tributaris. I per això, si sóc beneficiari de la subvenció sol·licitada,
aportaré el certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredita el manteniment de
l'activitat per a la qual sol·licite la subvenció durant un any.

Firma: __________________________________

________________________, ______ de _______________________ de 2016.

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Convocatòria d’Ajudes a emprenedors/es per a la creació de
noves activitats en la localitat de Mutxamel. Anualitat 2016

ACREDITACIÓ DE REPRESENTACIÓ LEGAL

Sr./Sra.______________________________________________________________________
com a ______________

de

l’empresa ___________________

__

__________ CIF

____

CERTIFIQUE:

Que

actua

com

a

representant legal d’esta empresa per a firmar i presentar la sol·licitud i la documentació
requerida, per a la “Convocatòria Pública d’ajudes a emprenedors/es per a la creació de noves
activitats en la localitat de Mutxamel, anualitat 2016”, convocada per l’Ajuntament de Mutxamel.

Firmat, ____________________

___________, _____de ________ de 2016.

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

!

$

"!

#

$

$

% &

'

'

!

'

(

'

'+

'

!

!

/
0

3
3+
< =
3+

/

0
0

#

3
0
<

3

56
5- .
7

"
/+

=

7

0

#

/0
0

89 299:/

89 3

*

*

%

&

0

>
1 #

" 4

<

1
F

!

/
?
1 A+ >+

%

=

"

0
2- .

(

3

3

3+

/

/

%

'(
&

)

*+#!++,

$
*+
' "

)

-

$

-

/

+

<

>

?

>

/

@+

<

?

?
<

B
7

4
8- .

;

#

%
* "

>

!

*

#

<

1
1

/

%

=
=
!

!0

(

! "
./

(

1+%

/
/

$
-

)

)

'+

,- .

!

)

*

*

#

0
(
D (
,E ,666/
B
0
!

?

!

#

/

#

,8

<

C

7

!

(
#

,E ,666/

?

!

/
/@

7 @D F

A+ >+

F
,8

!
/

+
F

/

