Ajuntament de Sagunt
Promoció Econòmica

1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
Nom:
Domicili:
Localitat:
Telèfon:
Representant:

Fax:

DNI/CIF:
Núm.
Província
Correu-e:
DNI:

Pta.
CP:

Sol·licite la concessió de una subvenció para al finançament del Projecte que se detalla en
l’Anex a aquesta sol·licitud:
Projecte:

Import:

DECLARE:
a) Tenir personalitat física o jurídica, iniciar una activitat productiva al terme municipal de
Sagunt des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria i complir els requisits exigits a
l’ordenança reguladora d’aquesta convocatòria.
b) Que no incorrisc en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibició per a obtenir la
condició de beneficiari/a, establides en l'article 13. 2 i 3 de la **LGS, i de trobar-se al
corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Sagunt o altres
Administracions Públiques, i enfront de la Seguretat Social.
c) Que el domicili fiscal de l’activitat productiva es al terme municipal de Sagunt. El trasllat
de domicili fiscal (per tant el trasllat de l’activitat productiva) no genera dret a gaudir
d’aquesta subvenció per al foment de l’activitat emprenedora atès que és un canvi de
domicili.
d) No haver-hi gaudit d’ajudes pel foment de l’activitat emprenedora de l’Ajuntament de
Sagunt als darrers 3 anys.
EM COMPROMET:
A desenvolupar les activitats objecte de la subvenció i les obligacions que em corresponen com
a persona beneficiària d’aquesta subvenció, establerts amb caràcter general a l’art. 14 de la
LGS (executar el projecte, fer-ne retre compte justificatiu dels fons públics, sotmetre a
actuacions de comprovació adients, presentar la documentació requerida, declarar d’altres
subvencions rebudes o sol·licitades, etc.)
SOLICITE:
La concessió d’una subvenció per a l’activitat presentada, per import de
Nº compte de l’ingrés:
CIF/NIF titular del compte:
DOCUMENTACIÓ
Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant.
Pla d’empresa (propi o d’acord amb el model de l’Annex I).
Alta en cens fiscal i en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)
Alta en el Règim Específic de Treballadors Autònoms.

.-€.
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Relació dels justificants acreditatius dels mèrits en funció del Barem establert a la base 10ª
de l’ordenança.
D’altra documentació:

2. DECLARACIÓ D’ ALTRES FONTS DE FINANCIACIÓ DEL PROJECTE
D/Dnya
En representació de
DECLARA:
A) Que l'entitat ha sol·licitat les següents subvencions (procedents de qualsevol
administració o Ens públic o privat, nacional o internacional)
ENTITAT A LA QUE
SOLICITÀ

FINALITAT

IMPORT SOLICITAT

IMPORT CONCEDIT

A) Que l'entitat no ha sol·licitat les següents subvencions (procedents de qualsevol
administració o Ens públic o privat, nacional o internacional) 
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3. RELACIÓ DE COSTOS A PRESENTAR (segons consta en l'ordenança reguladora):
CONCEPTO

CUANTÍA (SIN IVA)

Despeses de primer establiment
Assegurança d'accidents o responsabilitat civil
Xicotetes despeses de reparació, manteniment i conservació de
béns immobles
Adquisició de material d’ oficina no inventariable
Altres despeses diverses: Publicitat, organització de reunions,
conferències i esdeveniments
Despeses relatives a la realització de cursos afectes a l'activitat
subvencionada
Quotes de Seguretat Social dels 6 primers mesos de la(s)
persona(s) beneficiària(s)
Despeses d’ assessoria fiscal, laboral o contable
Tributs subvencionables
Despeses derivades de la constitució, si escau, de garantia
bancària
Total a justificar ………………………………………………………………

€

4. BAREM:
Assenyalar segons els criteris objectius de valoració establits en la base desena de
l'ordenança.
Creació d'ocupació: __________________________________________________________
Economia Social (Cooperativa, S.A.L o S.L.L): ______________________________________
Responsabilitat Social i mediambiental: __________________________________________
Desenvolupament de l'activitat en sectors d'interès i desenvolupament futur: ___________
Foment de la innovació i/o desenvolupament de la cultura de la innovació: _____________
EL/LA PRESIDENT/A Segell de l’ Entidad
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ANEX I. PLA D’ EMPRESA
Per a justificar les subvencions concedides, la persona beneficiària haurà de justificar el seu
projecte empresarial mitjançant un pla d'empresa que, almenys, haurà de contenir els següents
apartats:
1.- DADES DEL PROJECTE
Denominació Social:
Idea de negoci:
Adreça:
Telèfon
Correu electrònic

Fax

2.- DADES DE LES PERSONES PROMOTORES
Nombre:
Cognoms i nom:
Formació
Experiència laboral
3.- PLA DE MÀRQUETING:
Disseny de la estratègia comercial de l’empresa fent-ne una clara descripció de:
• Producte o servei
• Preu
• Mercat
• Client
• Competència
• Publicitat i comunicació
4.- PLA DE PRODUCCIÓ
Descriure tots els aspectes tècnics iy organitzatius que concerneixen l’elaboració dels
productes o a la prestació de serveis.
5.- PLA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITACIÓ DE L’EMPRESA
Descripció del personal i l’estructura organitzativa que va a tenir nostra empresa.
6.- PLA FINANCER
L’ objectiu d’aquest apartat és reflectir (preferiblement, mitjançant un llistat detallat) els
condicionants econòmics que determinaran la viabilitat del projecte empresarial.
ANY 1
PREVISIÓ D’INGRESSOS
PREVISIÓ DE DESPESES
PREVISIÓ DE BENEFICIS

ANY 2

ANY 3

