SOL·LICITUD D'AJUDES FOMENT TREBALL AUTÒNOM

DADES DEL SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA QUE EFECTUA L'ALTA EN RÈGIM D'AUTÒNOMS)
Nom i Cognoms
Direcció

NIF
Telèfon
E-mail

DADES DE L'ACTIVITAT DESENVOLUPADA:
Data d'alta:

Import sol·licitat:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Documentació acreditativa de la persona sol·licitant (NIF)
Comunicació Manteniment de Tercers
Certificació de l'entitat bancària en el qual s'acredite la titularitat del compte del sol·licitant.
Informe de Vida Laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, actualitzat en el qual es reflectisca el període
pel qual se sol·licita l'ajuda.
Certificat actualitzat de Situació Censal on conste l'activitat econòmica desenvolupada, la data d'alta, el domicili fiscal
i si escau el del local de desenvolupament de l'activitat.
Resolució o Certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social o Mutualitat
Professional.
Certificats d'estar al corrent amb la AEAT i la Seguretat Social, la data de la qual d'expedició no supere un mes.
Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil que s'hagen relacionat com a
despeses subvencionables en la present sol·licitud.
Certificats d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària i amb la Seguretat Social, la data de la qual
d'expedició no supere un mes.
Rebuts de les quotes de la Seguretat Social o de Mutualitats Professionals, juntament amb document acreditatiu del
pagament de les mateixes dels 6 primers mesos des de l'inici de l'activitat.
Quan l'activitat s'exercisca a través de persona jurídica o societat civil, a més referits a aquesta entitat:
Escriptura pública de constitució o contracte privat signat per totes les parts on s'acredite el percentatge de titularitat
en l'entitat per part del sol·licitant
Certificat actualitzat de Situació Censal de l'entitat, on conste l'activitat econòmica desenvolupada, la data d'alta, el
domicili fiscal i si escau el del local de desenvolupament de l'activitat.
Certificats d'estar al corrent amb la AEAT i la Seguretat Social, la data de la qual d'expedició no supere un mes.
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SOL·LICITUD D'AJUDES FOMENT TREBALL AUTÒNOM

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ DE L'ACTIVITAT

1.- DESCRIPCION DEL
PROJECTE o ACTIVITAT
REALITZADA:

2.- LLOC DE
REALITZACIÓ:

3.- RECURSOS
UTILITZATS:

4.- OBSERVACIONS:
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SOL·LICITUD D'AJUDES FOMENT TREBALL AUTÒNOM

RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES (Totalitzades per proveïdor).

PROVEÏDOR

IMPORT

QUOTES SEGURETAT SOCIAL 6 PRIMERS MESOS ACTIVITAT

TOTAL DESPESES SUBVENCIONABLES
Percentatge de participació en el cas de persones jurídiques o societats civils:
Han d'adjuntar-se les factures o documents justificatius de les despeses relacionades. Atendran el concepte de despeses
subvencionables definides en la convocatòria de la present ajuda, el sol·licitant o l'entitat de la qual siga participe
figurarà com a destinatari i compliran els requisits establits en l'en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
En cap cas s'admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants
de TPV ni factures proforma.
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SOL·LICITUD D'AJUDES FOMENT TREBALL AUTÒNOM

ALTRES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER Al FINANÇAMENT DEL PROJECTE O ACTIVITAT: (EMPLENAR NOMÉS EN EL CAS DE
CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS)
ENTITAT CONCEDENT

DATA

IMPORT

TOTAL ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT

DISTRIBUCIÓ DEL FINANÇAMENT

IMPORT

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT
IMPORT IMPUTAT A l'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
IMPORT IMPUTAT A
IMPORT IMPUTAT A
ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES (Pendents de concessió):
ENTITAT

DATA
SOL·LICITUD

IMPORT

DECLARACIONS RESPONSABLES:
Per la present, en qualitat de sol·licitant d'aquesta ajuda, DECLARE
No està incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari a què fa referència l'article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions
Que les factures o justificants de despesa relacionats responen directament a l'activitat subvencionada.
Que d'acord amb el que es disposa en l'art.19 3.LGS la quantitat subvencionada per l'Ajuntament de Massanassa més la
resta d'ajudes concedides no supera el cost total del projecte (Despeses dels 6 primers mesos de l'activitat).
Igualment DECLARE que dispose de la documentació acreditativa de les circumstàncies anteriors, la qual posaré a la disposició
de l'Ajuntament de Massanassa quan em siga requerida i en tot cas, amb la justificació de les ajudes que si escau em siguen
concedides

A Massanassa, a _____ de ____________________ de ______

EL/LA SOL·LICITANT

A/A SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'IL·LM. AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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