
DADES DE L'EMPRESA O ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE

Raó Social / Razón Social

Domicili (a efectes de notificació) / Domicilio (a efectos de notificación)

Població / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / Correo electrónico

Província/Provincia

AJUTS ECONÒMICS PER A L'AUTOOCUPACIÓ I LA 
CREACIÓ DE MICROEMPRESES, PIMES I  

INICIATIVES D'ECONOMIA SOCIAL 
  

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA AUTO OCUPACIÓN Y 
LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS, PIMES Y 

INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
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Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante

Document Identificatiu / Documento Identificativo

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

Rebre notificacíó electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte facilito 
en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en aplicación de lo 
que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.

DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE
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- No incórrer 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. 
- Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
- Que els sol·licitants desenvolupin una activitat econòmica i estiguin en tramitació o possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat. 
- No tenir cap deute amb l'Ajuntament ni amb la Seguretat Social, l'AMB, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya. 
- No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions. 
  
  
 

1. Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i les altres normatives aplicables, i en especial:

1. Aceptar y cumplir la normativa aprovada por el Ayuntamiento y las otras normativas aplicables, y en especial: 
  
     - No incurrir en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
     - Cumplir el régimen de incompatibilidades vigente, teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del derecho comunitario europeo. 
     - Que los solicitantes desarrollen una actividad económica y estén en tramitación o posesión de los permisos exigibles relativos a la actividad. 
     - No tener ninguna deuda con el Ayuntamiento ni con la Seguridad Social, la AMB, la Agencia Tributaria estatal y la Generalitat de Catalunya. 
     - No haber estado sancionado, en resolución firme, con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

2. No simultanejar l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri / No ejercer simultáneamente la actividad empresarial o profesional con  
    cualquier otra actividad por cuenta ajena. 
  
3. Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no acompliment de 
    les bases reguladores o en cas que sigui necessària la renúncia corresponent / Comunicar cualquier alteración significativa que se produzca con posterioridad al  
     otorgamiento y reintegrar los fondos recibidos en caso del incumplimiento de las bases reguladoras o en caso que sea necesaria la renuncia correspondiente. 
  
4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
    comprovació i control / Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluyendo los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto 
     de las actuaciones de comprobación y control. 
  
5. Com a beneficiari de l'ajut o promotor de la iniciativa emprenedora, omplir un qüestionari referent a la formació i el conjunt del progrma facilitat pels 
    serveis tècnics de l'AMB / Como beneficiario de la ayuda o promotor de la iniciativa emprendedora, cumplimentar un cuestionario referente a la formación y al conjunto del 
     programa facilitado por los servicios técnicos de la AMB. 
  
6. Disposar d'una adreça electrònica de contacte a l'efecte de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta comvocatòria / Disponer de una dirección electrónica 
     de contacto al efecto de comunicación de los trámites vinculados a esta convocatoria. 
  
7. Disposar d'un compte bancari. Els beneficiaris no podran alterar un cap cas la destinació de les subvencions concedides / Disponer de una cuenta bancaria. 
     Los beneficiarios no podrán alterar en ningún caso la destinación de las subvenciones concedidas.



FACULTAR A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL/ FACULTAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

La presentació de la declaració responsable faculta a l'Administració municipal per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La 
inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exlusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incòrrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que 
consideri oportunes. 
  
Especialment, la declaració responsable faculta l'Ajuntament d'Esplugues per comprovar si la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, amb l'Ajuntament, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per aquest, ,si escau. 
  
Amb aquesta finalitat, la formalització de la sol·licitud de la subvenció comporta l'autorització a l'administració municipal per a obtenir de les administracions 
corresponents les següents dades interoperables: 
  
- Compliment d'obligacions tributàries amb l'Agencia tributària estatal. 
- Compliment d'obligacions amb la Seguretat Social. 
- Compliment dels requisits establerts al punt 5.2, d'aquestes Bases. 
   
Així mateix, per a la comprovació de les dades contingudes a la Declaració responsable l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat podrà demanar a la persona 
sol·licitant l'acreditació documental de les dades aportades, en allò que pugui correspondre. 
  
Així mateix es recorda que l'article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, multa i pèrdua de la condició de beneficiari de 
subvencions, el falsejament de les condicions d'obtenció de una subvenció ocultament- en el cas que haguessin condicions que impedissin obtenir-la o 
l'aplicació de la subvenció a finalitats distintes a les previstes. 
  
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal para verificar en cualquier momento la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad 
de las declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier tipo en que haya incurrido. No obstante, en cualquier momento del procedimiento, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat podrá solicitar los 
documentos de aclaración o complementarios necesarios y efectuar las actuaciones de comprobación que considere oportunas. 
  
Especialmente, la declaración responsable faculta al Ayuntamiento de Esplugues para comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con 
el Ayuntamiento, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones otorgadas por este, si procede. 
  
Con esta finalidad, la formalización de la solicitud de la subvención comporta la autorización a la administración municipal para obtener de las administraciones correspondientes los 
siguientes datos interoperables: 
  
- Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia tributaria estatal. 
- Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. 
- Cumplimiento de los requisitos establecidos al punto 5.2, de estas Bases.  
  
Así mismo, para la comprobación de los datos contenidos en la Declaración responsable del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat podrá pedir a la persona solicitante la 
acreditación documental de los datos aportados, en lo que pueda corresponder. 
  
Así mismo, se recuerda que el artículo 308 del Código Penal incluye la tipificación como delito, penado con prisión, multa y pérdida de la condición de beneficiario de subvenciones, la 
falsificación de las condiciones de obtención de una subvención ocultamente - en el caso de que haya condiciones que impidan obtenerla o la aplicación de la subvención a finalidades 
distintas a las previstas. 
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Esplugues de Llobregat,

Signatura / Firma

1. Descripció dels serveis concrets en relació amb els que es demana subvenció, amb indicació del seu import degudament individualitzat. 
  
2. Rebut domiciliat o certificat de titularitat bancària on consti el/la titular i el número de compte bancària on es sol·licita el pagament. 
  
3. Fotocòpies i originals ( o fotocòpies compulsades) de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, així com del NIF o NIE. 
  
4. Pla d'empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o dels mateixos serveis municipals. 
  
5. Còpia de l'alta al règim d'autònoms o règim especial de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors de la iniciativa emprenedora. 
  
6. En cas que la persona autònoma o membre de la iniciativa emprenedora societat civil privada (SCP) 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 (si ha estat donada d'alta d'una activitat diferent a l'actual) 
  
7. Certificat d'empadronament, si escau. 
  
    En qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament podrà sol·licitar els documents complementaris o d'aclariment necessaris. 
  
8. Certificat del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT) 
  
9. Certificat del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social (TGSS) 
  
1. Descripción de los servicios concretos en relación con lo que se solicita subvencionar, con indicación de su importe debidamente individualizado. 
  
2. Recibo domiciliado o certificado de titularidad bancaria donde constte el/la titular y el número de cuenta bancaria donde se solicita el pago. 
  
3. Fotocopias y originales (o fotocopias compulsadas) de la documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante, así como del NIF o NIE. 
  
4. Plan de empresa y certificado de viabilidad emitido por una entidad colaboradora de la Generalitat de Catalunya o de los mismos servicios municipales. 
  
5. Copia del alta en el régimen de autónomos o régimen especial de la persona solicitante o cada uno de los promotores de la iniciativa emprendedora. 
  
6. En cas que la persona autònoma o membre de la iniciativa emprenedora societat civil privada (SCP) 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 (si ha estat donada d'alta d'una activitat diferent a l'actual) 
  
7. Certificado de empadronamiento, si procede. 
  
    En cualquier momento del procedimiento, el Ayuntamiento podrá solicitar los documentos complementarios o de aclaración necesaria. 
  
8. Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT) 
  
9. Certificado del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS) 
  
  
  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR/ DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DADES COMPTE BANCARI / DATOS BANCARIOS CUENTA

Sol·licito de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat (amb IBAN) i acredito el compte bancari a través d'alguna de les 
següents vies (marqui una):  
  
Solicito que el pago de la subvención se haga al número de cuenta desigando (con IBAN) y acredito la cuenta bancaria a través de alguna de las siguientes vías (marque una): 
  
  
  
  
  
 

a) Rebut domiciliat on consti el titular i el número bancari (IBAN) / Recibo domiciliado donde conste el titular y el número bancario (IBAN)

b) Certificat de titularitat bancària donde conste el titular y el número de cuenta bancaria (IBAN) / Certificado de titularidad bancaria donde conste el 
titular y número de la cuenta bancaria (IBAN)
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DADES DE L'EMPRESA O ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE
AJUTS ECONÒMICS PER A L'AUTOOCUPACIÓ I LA
CREACIÓ DE MICROEMPRESES, PIMES I 
INICIATIVES D'ECONOMIA SOCIAL
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA AUTO OCUPACIÓN Y
LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS, PIMES Y
INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL
 
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu / Documento Identificativo
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE
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- No incórrer 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.
- Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
- Que els sol·licitants desenvolupin una activitat econòmica i estiguin en tramitació o possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.
- No tenir cap deute amb l'Ajuntament ni amb la Seguretat Social, l'AMB, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.
- No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.
 
 
 
1. Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i les altres normatives aplicables, i en especial:
1. Aceptar y cumplir la normativa aprovada por el Ayuntamiento y las otras normativas aplicables, y en especial:
 
     - No incurrir en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
     - Cumplir el régimen de incompatibilidades vigente, teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del derecho comunitario europeo.
     - Que los solicitantes desarrollen una actividad económica y estén en tramitación o posesión de los permisos exigibles relativos a la actividad.
     - No tener ninguna deuda con el Ayuntamiento ni con la Seguridad Social, la AMB, la Agencia Tributaria estatal y la Generalitat de Catalunya.
     - No haber estado sancionado, en resolución firme, con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
2. No simultanejar l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri / No ejercer simultáneamente la actividad empresarial o profesional con 
    cualquier otra actividad por cuenta ajena.
 
3. Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no acompliment de
    les bases reguladores o en cas que sigui necessària la renúncia corresponent / Comunicar cualquier alteración significativa que se produzca con posterioridad al 
     otorgamiento y reintegrar los fondos recibidos en caso del incumplimiento de las bases reguladoras o en caso que sea necesaria la renuncia correspondiente.
 
4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
    comprovació i control / Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluyendo los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto
     de las actuaciones de comprobación y control.
 
5. Com a beneficiari de l'ajut o promotor de la iniciativa emprenedora, omplir un qüestionari referent a la formació i el conjunt del progrma facilitat pels
    serveis tècnics de l'AMB / Como beneficiario de la ayuda o promotor de la iniciativa emprendedora, cumplimentar un cuestionario referente a la formación y al conjunto del
     programa facilitado por los servicios técnicos de la AMB.
 
6. Disposar d'una adreça electrònica de contacte a l'efecte de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta comvocatòria / Disponer de una dirección electrónica
     de contacto al efecto de comunicación de los trámites vinculados a esta convocatoria.
 
7. Disposar d'un compte bancari. Els beneficiaris no podran alterar un cap cas la destinació de les subvencions concedides / Disponer de una cuenta bancaria.
     Los beneficiarios no podrán alterar en ningún caso la destinación de las subvenciones concedidas.
FACULTAR A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL/ FACULTAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
La presentació de la declaració responsable faculta a l'Administració municipal per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exlusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incòrrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri oportunes.
 
Especialment, la declaració responsable faculta l'Ajuntament d'Esplugues per comprovar si la persona sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb l'Ajuntament, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per aquest, ,si escau.
 
Amb aquesta finalitat, la formalització de la sol·licitud de la subvenció comporta l'autorització a l'administració municipal per a obtenir de les administracions corresponents les següents dades interoperables:
 
- Compliment d'obligacions tributàries amb l'Agencia tributària estatal.
- Compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
- Compliment dels requisits establerts al punt 5.2, d'aquestes Bases.
  
Així mateix, per a la comprovació de les dades contingudes a la Declaració responsable l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat podrà demanar a la persona sol·licitant l'acreditació documental de les dades aportades, en allò que pugui correspondre.
 
Així mateix es recorda que l'article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, multa i pèrdua de la condició de beneficiari de subvencions, el falsejament de les condicions d'obtenció de una subvenció ocultament- en el cas que haguessin condicions que impedissin obtenir-la o l'aplicació de la subvenció a finalitats distintes a les previstes.
 
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal para verificar en cualquier momento la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad de las declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que haya incurrido. No obstante, en cualquier momento del procedimiento, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat podrá solicitar los documentos de aclaración o complementarios necesarios y efectuar las actuaciones de comprobación que considere oportunas.
 
Especialmente, la declaración responsable faculta al Ayuntamiento de Esplugues para comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones otorgadas por este, si procede.
 
Con esta finalidad, la formalización de la solicitud de la subvención comporta la autorización a la administración municipal para obtener de las administraciones correspondientes los siguientes datos interoperables:
 
- Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia tributaria estatal.
- Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumplimiento de los requisitos establecidos al punto 5.2, de estas Bases. 
 
Así mismo, para la comprobación de los datos contenidos en la Declaración responsable del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat podrá pedir a la persona solicitante la acreditación documental de los datos aportados, en lo que pueda corresponder.
 
Así mismo, se recuerda que el artículo 308 del Código Penal incluye la tipificación como delito, penado con prisión, multa y pérdida de la condición de beneficiario de subvenciones, la falsificación de las condiciones de obtención de una subvención ocultamente - en el caso de que haya condiciones que impidan obtenerla o la aplicación de la subvención a finalidades distintas a las previstas.
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Signatura / Firma
1. Descripció dels serveis concrets en relació amb els que es demana subvenció, amb indicació del seu import degudament individualitzat.
 
2. Rebut domiciliat o certificat de titularitat bancària on consti el/la titular i el número de compte bancària on es sol·licita el pagament.
 
3. Fotocòpies i originals ( o fotocòpies compulsades) de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, així com del NIF o NIE.
 
4. Pla d'empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o dels mateixos serveis municipals.
 
5. Còpia de l'alta al règim d'autònoms o règim especial de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors de la iniciativa emprenedora.
 
6. En cas que la persona autònoma o membre de la iniciativa emprenedora societat civil privada (SCP) 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 (si ha estat donada d'alta d'una activitat diferent a l'actual)
 
7. Certificat d'empadronament, si escau.
 
    En qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament podrà sol·licitar els documents complementaris o d'aclariment necessaris.
 
8. Certificat del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT)
 
9. Certificat del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social (TGSS)
 
1. Descripción de los servicios concretos en relación con lo que se solicita subvencionar, con indicación de su importe debidamente individualizado.
 
2. Recibo domiciliado o certificado de titularidad bancaria donde constte el/la titular y el número de cuenta bancaria donde se solicita el pago.
 
3. Fotocopias y originales (o fotocopias compulsadas) de la documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante, así como del NIF o NIE.
 
4. Plan de empresa y certificado de viabilidad emitido por una entidad colaboradora de la Generalitat de Catalunya o de los mismos servicios municipales.
 
5. Copia del alta en el régimen de autónomos o régimen especial de la persona solicitante o cada uno de los promotores de la iniciativa emprendedora.
 
6. En cas que la persona autònoma o membre de la iniciativa emprenedora societat civil privada (SCP) 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 (si ha estat donada d'alta d'una activitat diferent a l'actual)
 
7. Certificado de empadronamiento, si procede.
 
    En cualquier momento del procedimiento, el Ayuntamiento podrá solicitar los documentos complementarios o de aclaración necesaria.
 
8. Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT)
 
9. Certificado del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS)
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR/ DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
DADES COMPTE BANCARI / DATOS BANCARIOS CUENTA
Sol·licito de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat (amb IBAN) i acredito el compte bancari a través d'alguna de les següents vies (marqui una): 
 
Solicito que el pago de la subvención se haga al número de cuenta desigando (con IBAN) y acredito la cuenta bancaria a través de alguna de las siguientes vías (marque una):
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