AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

SOL·LICITUD:
SUBVENCIONS A ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, DE RESTAURACIÓ I D’ALLOTJAMENT DE
MOLLERUSSA AFECTADES PER OBRES PÚBLIQUES MUNICIPALS.
Convocatòria Anualitat __________________
Núm. Expedient

Dades d’identificació del/ de la sol·licitant
Nom i cognoms/Raó social_________________________________________________________________
NIF/CIF/NIE _________________ Telèfon mòbil _______________ Altres telèfons ____________________
Adreça electrònica de contacte _____________________________________________________________
Tipus de via ____ Nom de la via __________________ Número ___ Bloc __ Escala __ Pis __ Porta __
Codi Postal _______
Població ________________________

Dades de la persona representant i a efectes de notificació (indicar, si és diferent del/ de la sol·licitant)
Nom i cognoms __________________________________________________________________________
NIF/CIF/NIE _________________ Telèfon mòbil _______________ Altres telèfons ____________________
Adreça electrònica de contacte _____________________________________________________________
Tipus de via ____ Nom de la via __________________ Número ___ Bloc __ Escala __ Pis __ Porta __
Codi Postal _______
Població ________________________
* Sol·licito que tots els actes i tràmits relatius a aquesta convocatòria em siguin notificats per mitjans
electrònics:
Correu electrònic
Telèfon mòbil

Dades de l’activitat objecte de la subvenció
Nom de l’activitat______________________________________________________________________
Referència cadastral____________________________________________________________________
Tipus de via _____ Nom de la via __________________ Número ___ Bloc __ Escala __ Pis __ Porta __
Codi Postal ________
Població ________________________

SOL·LICITO subvenció pels següents conceptes:
Lloguer del local comercial.
Realització de cursos de formació comercial.
Despeses relatives a definir, millorar o difondre la identitat corporativa.
Serveis d'assessorament o consultoria.
Despeses generades per la implantació o la prestació de serveis tècnics i tecnològics per a la venda i
difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.
Publicitat en radio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes
socials o altres suports.
Quotes d’assegurances de responsabilitat civil.
Despeses derivades de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o Internet.

Import sol·licitat segons documents aportats _____________________________ (sense IVA)

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

DECLARO:
D’acord amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a activitats comercials, de serveis, de
restauració i d’allotjament de Mollerussa afectades per obres públiques municipals:
Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i de l’AEAT i amb la Seguretat Social.
Autoritzo a l'Ajuntament per a l'obtenció directa dels certificats de trobar-se al corrent
en el compliment d'obligacions amb l’AEAT i amb la Seguretat Social. (En cas contrari aquests
certificats s’hauran de presentar amb la sol·licitud)

Haver rebut altres subvencions, ajuts o recurs per a la realització de qualsevol actuació pel qual
es demanen aquests ajuts per un import total de ________________ €, entitat concedent
_________________________________________.
L’activitat es troba a la ciutat de Mollerussa, dins de les àrees afectades per obres incloses en el
llistat de zones annex de la convocatòria.
Disposo de la llicència o autorització de l’activitat o d’haver efectuat el tràmit de comunicació o
declaració responsable d’acord amb la legislació vigent.
No es desenvolupa activitat lícita que suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de
les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans. L’activitat tampoc no comporta
accions il·legals, nocives, perilloses o molestes, ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o
les empreses.
Que no he estat sancionat / l’entitat a la qual represento no ha estat sancionada, amb resolució
ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu
en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a
la convocatòria.
Que, en cas de ser una entitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones, l’entitat que
represento utilitza mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament
per raó de sexe, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
Disposo de l’autorització del sol·licitant per actuar en nom d’ell. (Omplir en cas de representació)
Conforme reuneixo tots els requisits per tenir la condició de beneficiari i que s’enumeren a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documentació a aportar:
Còpia autenticada del DNI, NIE o passaport de la persona física sol·licitant o representant o del
CIF de la persona jurídica.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució i estatuts. (En cas de persones jurídiques)
Autorització de representació signada. (En cas de representació, model normalitzat)
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT. (En cas de no autoritzar a
l’Ajuntament)

Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. (En cas de no autoritzar a
l’Ajuntament)

Breu descripció de l’activitat comercial desenvolupada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui la data d’alta en l’activitat i el domicili fiscal.
Si el domicili fiscal i el comercial no són coincidents, documentació suficient per a comprovar la
ubicació de l’establiment.
- Document que acrediti la condició del sol·licitant com a autònom, petita empresa o microempresa i
l'exercici de l'activitat en les agrupacions 64, 65, 67, 68, 97, 82, els grups 833 i 834 de l’agrupació 83 i
els grups 841, 842, 843 i 844 de l’agrupació 84 de l’IAE, que podrà acreditar-se mitjançant còpia
autenticada dels següents models de l'Agència Tributària:
Autònoms: Vida laboral.
Model 190 (Resum anual treballadors).
Model 303 (Resum 4t trimestre IVA) o
Model 390 (Resum anual IVA), segons
pertoqui.
Compte justificatiu. (Model normalitzat)
Factures o altres documents de valor probatori equivalents en el tràfic jurídic mercantil
corresponents a les despeses subvencionables.
Documentació acreditativa del pagament consistent en una transferència bancària, i/o
rebuts bancaris.
Contracte de lloguer. (Per acreditar despeses derivades de l'arrendament del local comercial)
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament de Mollerussa. (Model
normalitzat).

MANIFESTO:
Sota la meva responsabilitat la certesa de les dades consignades i d’aquelles que s’acompanyen en la
documentació adjunta i que acceptaré les condicions que s’estableixen a les bases i a la convocatòria de la
subvenció.
Mollerussa, ________ de __________________ de _________ .
El/la sol·licitant o representant

Signatura

Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran
incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Mollerussa per a gestionar el servei. Per a més
informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a
la següent adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 Mollerussa (Lleida) o a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament.

