SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
A LOCALS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT O EMPRESA
Nom i cognoms o raó social
Carrer

Núm.

Població

DNI/NIF
Esc.

Pis

Codi postal

Correu electrònic

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
Carrer

Núm.

Població

Porta

Telèfon

DNI/NIF
Esc.

Pis

Codi postal

Correu electrònic

Porta

Telèfon

AVISOS I COMUNICACIONS
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei:
Per SMS: ____________________________________________
Per correu electrònic: __________________________________
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol∙licitud
COMUNICO
QUE VULL ACOLLIR‐ME A LA SUBVENCIÓ PER A LES ACTUACIONS A LOCALS D’ACTIVITAT QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Carrer

Núm.

Esc.

Població

Codi postal

Referència cadastral

Pis

Porta

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Pressupost d’execució material: ____________________________ € (MÍNIM 1500 €, IVA EXCLÒS)
Termini màxim previst per començar:________________________ Termini màxim previst per acabar: ________________________
CONTRACTISTA:_______________________________________________________________________________________________
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que NO estic incurs/a en cap prohibició de les establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Que em trobo al corrent de les obligacions enfront la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de
Cassà de la Selva (o bé acredito que n'estic exempt/a
).
Que disposo dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats, en els termes
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.
Que donaré l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció.
Que comunicaré a l'Ajuntament de Cassà de la Selva l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos,
que financiïn les activitats subvencionades.
En aquest cas, són les següents:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
A LOCALS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
AUTORITZO
L'Ajuntament de Cassà de la Selva a efectuar les consultes necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria
de la Seguretat Social a l'efecte de comprovar que la institució, entitat, empresa o persona física sol∙licitant està al corrent de les
seves obligacions amb aquests dos organismes, llevat que es trobi en algun dels supòsits establerts a l'article 18.3 de l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament.
Adjunto la documentació que assenyalo:

COMPROVACIÓ
(A emplenar per l’Administració)
Número d’expedient d’obra relacionat:
______________________
Número d’expedient d’activitat relacionat: ______________________

Breu memòria de les actuacions a realitzar

ADJUNTA SÍ

NO

Pressupost detallat de les actuacions (mínim 1500 €)

ADJUNTA SÍ

NO

ADJUNTA SÍ

NO

ADJUNTA SÍ

NO

ADJUNTA SÍ

NO

Fotocòpia del DNI/CIF de la persona o empresa sol∙licitant i, si actua en representació d'altri,
documentació acreditativa de la seva representació.
Contracte de lloguer o compra en el cas d’establiments de nova implantació
NÚMERO DE COMPTE BANCARI on efectuar el pagament de la subvenció:
IBAN __________________________________________________

Cassà de la Selva, ________ de/d’ _______________________de _______
(Signatura)

Ajuntament de Cassà de la Selva

RESUM DE LES BASES D'APLICACIÓ:
Inversió mínima a realitzar: 1.500 euros
Import de la subvenció:
L’import de la subvenció es calcularà aplicant un percentatge màxim del 30% sobre l’import justificat del projecte subvencionat.
L’import de la subvenció serà un màxim de 2000 euros per local que compleixi els requisits d’admissió.
La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’aquesta i/o altres administracions sempre i que la totalitat d’elles no superi el
100% de la despesa.
Les subvencions es percebran a principis de l’any següent a la finalització de les obres sempre que la inspecció municipal de
comprovació de l’obra realitzada sigui favorable. En cas que el nombre de sol∙licituds sigui superior a la previsió de despesa, l’òrgan
resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats en la partida pressupostària corresponent entre tots els
beneficiaris/àries.
Documentació a aportar un cop acabades les actuacions:
Certificat final d’obra, si escau.
Còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format
de factura (tiquets, rebuts, etc.).
Caldrà haver obtingut la conformitat de les obres realitzades per part dels Serveis tècnics municipals.

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
Rambla Onze de Setembre, 107 17244 ‐ Cassà de la Selva Tel 972 46 00 05 NIF: P1704900‐H
http://www.cassa.cat
urbanisme@cassa.cat
Les dades personals que ens proporcioni s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva per deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició tot adreçant‐se a l’Ajuntament. Tots aquests termes segueixen el que disposa la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

