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CIFRaó social

Domicili de l'empresa

Códi PostalMunicipi Província

Telèfon fix

Núm. Bloc Escala Planta Porta

Tlf. mòbil Adreça correu electrònic a efectes de notificacions

2.-DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 

Sol·licitud de subvenció per acollir-se al PLA DE XOC PER L'OCUPACIÓ "SUBVENCIONS 
 PER AL FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE 

 VILADECANS EN EL MARC DEL PROJECTE DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ: FEM FEINA 
A VILADECANS" CONVOCATÒRIA 2016

1.- DADES DE L'EMPRESA I/O AUTÒNOM SOL·LICITANT

Nom.  treballador/es

 1.- Fotocòpia i original de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant NIF o NIE

  2.-Certificats de període d'inscripció al SOC ( original)

  3.- Fotocòpia de la Declaració Censal d'Inici d'Activitat ( Model 036/037)

  4.-Còpia de l'alta a l 'Alta inicial en el RETA

 6.- En el cas que la persona hagi estat d'alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l'alta, còpia de la Declaració Censal 
( 036/037)

 7.- Llicència o comunicació de l'activiatat econòmica emesa per l'ens local del municipi on estigui radicada l'empresa.

 8.- Certificat de vida laboral de la persona autònoma

 5.-Rebut de pagament de la quota del primer mes del RETA

Cognoms i Nom del representant legal NIF representantCàrrec del representant legal

Fax

Observacions:

 9.- Certificat de viabilitat del pla d'empresa emès pels serveis tècnics del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les 
Empreses Can Calderón

 12.- Comprovant de liquidació de la taxa municipal per a l'obertura d'establiment.

 10.- Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model de l'Ajuntament de Viladecans

 11.- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat.

 13.- Rebut del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer

 16.- Contracte de lloguer de local comercial on s'exerceix l'activitat

 14.- Rebut de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució de la societat

 15.- Rebut de les despeses de la gestoria  o assessorament en els tràmits d'alta de l'autònom o empresa

 17.- Rebut de pagament del priemr mes de lloguer del local comercial on s'exerceix l'activitat

 18.- Certificat de discapacitat



Viladecans, de 20de Signat:

D'acord amb l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en el fitxer Xaloc amb la  
finalitat de gestionar intermediació laboral entre el/la sol·licitant d'ocupació i empresa contractant. Aquestes dades poden ser cecides a altres serveis d'ocupació de les  
administracions públiques. 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 
 VILADECANS a l'adreça postal Plaça Europa Oficina Viladecans Informació. - 08840 Viladecans. 

  
 Actuant en nom i representació de l'empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, 
  
   DECLARO: 
  
  1.- Haver llegit i acceptar les bases reguladores per a la sol·licitud de subvenció per al foment de l'autoocupació 
  promogut per l'Ajuntament de Viladecans en el marc del projecte de Foment de l'Ocupació: Fem Feina 
  a Viladecans Ampliació 2016. 
  
   2.- Que la persona beneficiària de la subvenció acompleix tots els requisits detallats a la base 5 de les Bases Reguladores
 per a la sol·licitud d'atorgament de subvencions per al foment de l'autoocupació promogut per l'Ajuntament de 
 Viladecans en el projecte de Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans. Convocatòria 2016. 
  
 3.- Que el/la sol·licitant desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a  
 l'activitat. 
  
 4.- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de  
 novembre, general de subvencions.  
  
 5.- No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions. 
  
 6.- El/la beneficiari/ària es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat  
 Social, de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans.    
  
 7.- Que l'empresari i/o autònom: 
      

  No ha sol·licitat ajuts de mínims durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors

  Ha sol·licitat o rebut ajuts de mínims durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, 
  i que els 3 anys no superin els 200.000 euros, d'acord amb el que es detalla a continuació

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

 1.- Que l'empresa:

4. AUTORITZACIONS

 Autoritzo l'Ajuntament de Viladecans 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 (1)

(1) Marqueu la casella si voleu donar aquesta autorització, que pot agilitar els tràmits

D'acord amb les Bases Reguladores publicades al BOPB de 29/01/2016 i de 15/2/2016 
SOL·LICITO 

Signatura del representant i segell de l'empresa sol·licitant

La concessió d'una subvenció a l'entitat que represento per un import màxim de  euros
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3.- DECLARACIONS RESPONSABLES

 Ha sol·licitat subvenció o ajut per algun concepte que pugui ser inclós en aquesta convocatòria.

En cas afirmatiu, indiqueu quina subvenció
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1.- DADES DE L'EMPRESA I/O AUTÒNOM SOL·LICITANT
D'acord amb l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en el fitxer Xaloc amb la 
finalitat de gestionar intermediació laboral entre el/la sol·licitant d'ocupació i empresa contractant. Aquestes dades poden ser cecides a altres serveis d'ocupació de les 
administracions públiques. 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
 VILADECANS a l'adreça postal Plaça Europa Oficina Viladecans Informació. - 08840 Viladecans. 
 
         Actuant en nom i representació de l'empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat,
 
           DECLARO:
 
          1.- Haver llegit i acceptar les bases reguladores per a la sol·licitud de subvenció per al foment de l'autoocupació
          promogut per l'Ajuntament de Viladecans en el marc del projecte de Foment de l'Ocupació: Fem Feina
          a Viladecans Ampliació 2016.
 
           2.- Que la persona beneficiària de la subvenció acompleix tots els requisits detallats a la base 5 de les Bases Reguladores 
         per a la sol·licitud d'atorgament de subvencions per al foment de l'autoocupació promogut per l'Ajuntament de
         Viladecans en el projecte de Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans. Convocatòria 2016.
 
         3.- Que el/la sol·licitant desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a 
         l'activitat.
 
         4.- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
         novembre, general de subvencions. 
 
         5.- No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.
 
         6.- El/la beneficiari/ària es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat 
         Social, de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans.   
 
         7.- Que l'empresari i/o autònom:
      
	1.- Que l'empresa:
4. AUTORITZACIONS
(1) Marqueu la casella si voleu donar aquesta autorització, que pot agilitar els tràmits
D'acord amb les Bases Reguladores publicades al BOPB de 29/01/2016 i de 15/2/2016
SOL·LICITO 
Signatura del representant i segell de l'empresa sol·licitant
 euros
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3.- DECLARACIONS RESPONSABLES
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