SOL·LICITUD D'AJUDA PLA PARÈNTESI

DADES DEL SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)
Nom i Cognoms o Raó social
Direcció

NIF
Telèfon
E-mail

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

Import sol·licitat:

INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT
1.- CNAE DE
L'ACTIVITAT:
2.- DOMICILI FISCAL:
3.- DIRECCIÓ ON ES
DESENVOLUPA
L'ACTIVITAT:
4.- EN CAS DE CB, % DE
PARTICIPACIÓ:
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Certificat actualitzat de Situació Censal (NO CERTIFICAT D'IAE)
Fitxa de manteniment de tercers segons model normalitzat
Certificat de titularitat bancària.
Informe de vida laboral del titular o titulars de l’activitat, actualitzat.
Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2(RNT) del mes de
desembre.
Factures per import net mínim sol·licitat (imposats no subvencionables exclosos), corresponents a despeses corrents de
l'activitat i els seus corresponents justificants de pagament.
Certificats d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària i amb la Seguretat Social.
Documentació acreditativa de les despeses corrents incorregudes reflectits en el compte justificatiu.
Quan s'exercisca l'activitat a través d'una Comunitat de Béns, el model 184 corresponent a l'exercici 2.020, o #en defecte
d'això, escriptura pública de constitució o contracte privat signat per totes les parts on s'acredite el percentatge de
titularitat i certificat de situació censal corresponent a la comunitat de béns.
Quan es tracte de treballadors autònoms que realitzen la seua activitat a través d'una cooperativa de treball associat,
certificat emès per la cooperativa, amb expressió de la seua condició de cooperativa de treball associat, les seues dades
identificatives, i els del cooperativista, la data d'adquisició d'aquesta condició i que el mateix es troba inclòs en el règim
de treballadors autònoms. A més s'aportarà el certificat de situació Censal de la cooperativa.
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RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES (Totalitzades per proveïdor).
DESPESES DEDUÏBLES

TOTAL IMPORT

ARRENDAMENT DEL LOCAL
QUOTES SEGURETAT SOCIAL AUTÒNOM
QUOTES SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA
RESTA DESPESES DE PERSONAL (NOMINES)
TOTAL 1
ALTRES DESPESES DEDUÏBLES (DETALLAR PROVEÏDOR)

TOTAL IMPORT

TOTAL 2
TOTAL DESPESES DEDUÏBLES 1 + 2

Han d'adjuntar-se les factures o documents justificatius de les despeses relacionades i els seus justificants de
pagament. 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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ALTRES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER Al FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS DE L'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 estar 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
En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, que reuneix els requisits establits per a ser microempresa de conformitat
amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 i compte que amb un màxim de
10 persones treballadores al seu càrrec.
Que les factures o justificants de despesa relacionats responen directament a l'activitat subvencionada i que no han sigut
utilitzats per a la justificació i obtenció d'altres ajudes públiques.
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
EL/LA BENEFICIARI
Signat:
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