PROGRAMA C´ CREA EMPRESA 2017
SOL·LICITUD GENERAL

A

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom / Raó social

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Correu electrònic
DADES DEL REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) (*)
Nom i cognoms

DNI / NIF

NOTIFICACIONS
Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:
Enviar les notificacions en paper al domicili:

B

QUANTIES BÀSIQUES. D'acord amb l'article 4: Marca l'ajuda sol·licitada.

Subvenció econòmica per un import de 1.000€ per beneficiari per aquells projectes que justifiquen unes despeses
mínimes de 5.000€.
Subvenció econòmica per un import de 3.000€ per beneficiari per aquells projectes que justifiquen unes despeses
mínimes de 15.000€.
C QUANTIES COMPLEMENTÀRIES SOCIALS. Les quanties bàsiques citades anteriorment s'incrementaran en
500 € si compleixen almenys un dels següents casos:

Dones aturades
Aturats menors de 30 anys o majors de 45 anys
Aturats amb una discapacitat almenys del 33%
QUANTIES COMPLEMENTÀRIES ECONÒMIQUES - SECTORIALS: Les quanties bàsiques citades anteriorment
D s'incrementaran en 500 € si compleixen almenys un dels següents casos (*1.000 € en cas d'ubicar-se al Mercat
Municipal):

Noves empreses dedicades a alguna de les activitats econòmiques que es consideren d'especial interés per la
diversificació econòmica de la localitat (TAULA I).

Instal·lació de l'activitat en el centre històric o barri de Fraga del municipi (Article 4).
Activitat agroalimentària que s'ubica al Mercat Municipal (*).
En

,a

Signatura:

de

de

E

Documents que hauran d’acompanyar a la sol·licitud (aquesta documentació es presentarà amb una copia i
original que es tornarà prèvia compulsa)

Documentació identificativa del sol•licitant i, si és el cas, identificació i acreditació de la representació legal.
Memòria descriptiva de l'activitat que es realitzarà (Document normalitzat – ANNEX I).
Memòria relativa de les despeses previstes (Document normalitzat – ANNEX 2). Aquestes despeses han de
correspondre a l’acció que es recolza, reflectida en l'article 2. La memòria anirà acompanyada de pressupostos o
document equivalent. Si les despeses ja s'han realitzat en el moment de la sol·licitud, en compte de pressupostos
podran acompanyar-se les factures i justificants de pagament que es relacionen en l’article 15 d’aquestes bases.
Còpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDE) actualitzat i certificat del Centre SERVEF
d'Ocupació que acredite la condició de persona inscrita com a desocupada i període d'inscripció (Certificat de
situació laboral) en la data de la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris, referits a l'empresari individual i si
és el cas, a tots els comuners o socis de l'empresa.
Informe de vida laboral del sol·licitant, emés per la Seguretat Social, actualitzat a la data de sol·licitud de la
subvenció.
Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (MODEL 030, 036 ó 037).
Resolució o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial
corresponent de la Seguretat Social, del titular o de tots els socis.
Dades de domiciliació bancària segons el document normalitzat - ANNEX 7 (fitxa de manteniment de tercers).
Declaració responsable del beneficiari o representant legal de l'entitat de no estar incursos en les altres prohibicions
per a obtindre la condició de beneficiari, a què fa referència l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. (Document normalitzat per l'Ajuntament de Cocentaina – ANNEX 3).
Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides per qualsevol projecte al beneficiari durant els tres
últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si
és el cas, declaració de no haver-ne rebuda cap. (Document normalitzat per l'Ajuntament de Cocentaina – ANNEX 4).
Declaració responsable de les ajudes rebudes, si és el cas, amb indicació d'import, organisme i data de concessió.
(Document normalitzat per l'Ajuntament de Cocentaina – ANNEX 5).
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatius de trobar-se al corrent amb les obligacions front
a dita entitat.
Escriptura pública o contracte privat de constitució de la societat, inscrits en el Registre Mercantil. (Societats i
comunitats de béns).

**L'ENTREGA DE LA SOL·LICITUD SIGNIFICA QUE EL SOL·LICITANT AUTORITZA L'AJUNTAMENT, QUE
CONSULTE D'OFICI EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ D'ESTAR AL CORRENT AMB L'HISENDA ESTATAL I
LA SEGURETAT SOCIAL **

