Nº REGISTRO:

1. Sol∙licitud subvenció Elx Emprén

A115

Dades de l’empresa
Nom i cognoms / Raó Social

DNI /CIF

Domicili a efectes de notificació

NÚM.

Localitat

CP

Correu‐e

planta

telèfon
mòbil

data obtenció/sol∙licitud títol habilitant de l’activitat (llicència, comunicació, declaració responsable)

Dades de la persona representant
Nom i cognoms / Raó Social

DNI /CIF

Domicili a efectes de notificació

NÚM.

Localitat

CP

Correu‐e

planta

telèfon
mòbil

data obtenció/sol∙licitud títol habilitant de l’activitat (llicència, comunicació, declaració responsable)

Altres subvenciones sol∙licitades o concedides per l’Administració
No s’ha sol∙licitat/obtingut altres ajudes
Sí ha sol∙licitat/obtingut altres ajudes (en este cas, caldrà aportar declaració de mínims)
Organisme

Convocatòria

Import sol∙licitat

Import

Data recepció

Declaració responsable de la persona sol∙licitant
• Que coneix el contingut i els requisits de la present convocatòria.
• Que esta entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 I 3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre les
condiciones de beneficiaris.
• Estar al corrent del compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat o,
si és el cas, l’exempció d’esta obligació, d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d’abril de la
Generalitat sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.
Elx,
Firma

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa
de l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració.
El dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

2. Memòria Activitats
Data inici de l’activitats

Identificació del projecte
Nom del projecte
Adreça de l’activitats
Localitat

número
CP

Planta

telèfon

Marque amb x el sector d’activitats que corresponga:
Projectes empresarials de base tecnològica.
Activitats integrades en epígrafs industrials (segons el C.N.A.E).
Activitats de protecció i gestió del medi ambient i desenvolupament sostenible.
Activitats agrícoles i/o turístiques en el camp d’Elx .
Activitats relacionades amb el sector del calçat.
Altres:
Activitats a realitzar (indique breument el producte o servici que es proposa oferir així com las necessitats que
pretén cobrir)

Creació llocs de treball (inclosos autònoms)

Pla comercial
1.‐ Clients.

2.‐ Competència.
Existixen competidors en la zona dedicats a la mateixa o similar activitats que vosté es proposa realitzar?
sí
no
En cas afirmatiu, indique breument les diferències entre el seu producte o servici i el de la competència (en
qualitat, preu, presentació, etc.)

3.‐ Promoció i publicitat.
Ha pensat utilitzar algun mitjà específic per a donar a conéixer el seu producte o servici i promoure les seues
vendes?
sí
no
En cas afirmatiu, explique breument quins mitjans utilitzarà.

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa
de l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració.
El dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

2. Memòria Activitats
Pla financer
1.‐ Inversió
Terrenys ..... .....................................................................................
Edificis......... .....................................................................................
Maquinària, instal∙lacions, utillatge..................................................
Elements de transport ......................................................................
Altres inversions ...............................................................................
Despeses de constitució i posada en marxa .....................................
Total............ .....................................................................................

2.‐ Finançament
Recursos Propis.................................................................................
Recursos Aliens
Préstec.........................................................................................
Altres ...........................................................................................
Total .................................................................................................

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa
de l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració.
El dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

3. Memòria inversions realitzades
NÚMERO
ORDRE i

•
•

DATA
FACTURA

NÚMERO
FACTURA

CONCEPTE

IMPORT
(sense
IVA)

DATA DE
TRASFERÈNCIA

Adjunte a la present relació les factures enumerades i les seues corresponents transferències bancàries, d’acord amb el
número d’ordre del present llistat.
Si no disposa de suficient espai, faça una relació en full a part (per duplicat)

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa
de l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració.
El dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

4. Sol∙licitud d’altres ajudes públiques*: Declaració d’ajudes de MINIMIS
Dades d’identificació de l’entitat
Sol∙licitant / raó social

NIF/CIF

Domicili social

número

Localitat

CP

planta

telèfon

Dades de la persona representant
Sra./Sr.

DNI

Declaració
* Que totes les ajudes públiques o d’entitats privades finançades amb càrrec a pressupostos públics rebudes en l’exercici fiscal corrent i
els dos exercicis fiscals anteriors, l’import total de les quals és inferior a 200.000 EUR 1 , són les que es mencionen a continuació:
Organisme

Convocatòria 2

Data d’aprovació

Import aprovat

Import rebut

Data
recepció

Elx,
Firma

1

Respecte a les ajudes a les empreses que operen en el sector del transport per carretera el límit serà de 100.000 Euros. Si no disposa de suficient espai,
faça una relació segellada i firmada en full a part.
2
Detalle data de publicació de la convocatòria en el BOE o DOCV.
Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa de
l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració. El dret
d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

Documentació a aportar
Sol∙licitud en model normalitzat.
Declaració responsable de les ajudes de minimis (model normalitzat).
Certificació de vida laboral de l’empresa, expedit per TGSS.
Certificats originals positius de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Conselleria d’Hisenda,
Economia i Ocupació, i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (model 036), resolució o certificació o part de la TGSS
relativa a la inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així com últim rebut acreditatiu del
pagament. En el cas de professionals col∙legiats, se n’acreditarà la condició d’exercents mitjançant
certificat emés per l’AEAT en el qual consten les Altes i Baixes en el Cens d’Obligats Tributaris.
Documentació acreditativa de la personalitat del sol∙licitant (escriptura de constitució, CIF i escriptura de
poders a favor de l’administrador o representant, en cas de societats i DNI en cas d’empresa individual).
Memòria d’activitats (model normalitzat).
Memòria d’inversions realitzades (model normalitzat).
Factures i justificants del seu pagament.
Registre de tercers (model normalitzat). Emplenar només en el cas de societats mercantils. Quan es
tracte d’autònoms hauran d’aportar document justificatiu de titularitat de compte.
Còpia dels contractes de treball, degudament registrats pel SERVEF o firmats per les parts junt amb el
justificant de la comunicació telemàtica al SERVEF, en els quals conste com al que dóna treball el
sol∙licitant i com a centre de treball el de l’empresa.
Fotocòpia del DARDE del treballador contractat i/o autònom.
Altes i/o variació de dades dels treballadors i últim TC‐1 i TC‐2.

Regidoria de Promoció Econòmica. Casa de l’Orxata‐Carrer La Fira, 18‐03202 Elx. Tel. 966 658 200. empresas@ayto‐elche.es
Segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en este document se l’informa
de l’existència d’una base de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, de la qual formará part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració.
El dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, podrà ser exercit en l’Ajuntament d’Elx, responsable del tractament, d’acord amb el que establix la legislació vigent.
05/02/2016

A051

Registro de proveedores. Designación cuenta bancaria
Registre de proveïdors. Designació compte bancari
Datos proveedor (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o, en su caso, del DNI o NIE)
Dades proveïdor (S’acompanyarà fotocòpia del NIF o, en el seu cas, del DNI o NIE)
DNI / NIE / CIF

Apellidos y nombre o razón social / Cognoms i nom o raó social

Calle / Carrer

Número/Número

Escalera/Escala

Planta / Planta

Municipio / Municipi

Provincia / Provincia

Código postal / Codi Postal

Teléfono/Telèfon

Fax / Fax

Correo electrónico / Correu electrònic

Puerta / Porta

Datos bancarios / Dades bancàries
Entidad / Entitat

Sucursal / Sucursal

Dirección/Adreça

Localidad / Localitat

C.P./ C.P.

IBAN

Diligencia de conformidad del titular de la cuenta / Diligència de conformitat del titular del compte
Apellidos y nombre (Rellenar sólo en caso de persona jurídica)/ Cognoms i nom (Emplenar només en cas de persona jurídica)

NIF

Declaro en calidad de interesado o de representante legal, en caso de persona jurídica, que los datos anteriores son ciertos
Declare en qualitat d'interessat o de representant legal, en cas de persona jurídica, que les dades anteriors són certes

Fecha y firma

Diligencia de conformidad de la entidad financiera / Diligència del conformitat de l’entitat financiera
Apellidos y nombre / Cognoms i nom

NIF

en calidad de / en qualitat de

Declaro que los datos bancarios coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la
autorizada para disponer de los fondos de la cuenta mencionada.
Declare que les dades bancàries coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la firma és
l 'autoritzada per disposar dels fons del compte mencionat.

Fecha, firma y sello de la entidad

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le
informe de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la
Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, prodrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo
establecido en la legislación vigente Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades
requerides en aquest document se li informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament de la qual formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici
de les funcions pròpies de l’Administració Local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel.lació i d’oposició podrà ser exercitat a l’Ajuntament d’Elx, responsable del
tractament, en base a allò que s’estableix a la legislació vigent
30/01/14

Ajuntament d’Elx. Tresoreria. C/ Troneta, 6, 2º. Tel. 966658008. Fax: 966658135. 03201 Elx. tesoreria@ayto-elche.es

