Sollicitud de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a Manresa
1.Dades de la persona que sollicita
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de passaport o DNI:
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:
Núm. compte bancari:

Nacionalitat:
CP:
Tel. Mòbil:

La persona que sollicita és titular d’alguna empresa/negoci en l’actualitat:  Si

 No


Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sollicitud a l’adreça de correu electrònic
indicada en aquesta sollicitud
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:
Nom i cognoms del representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça:
Població:
Correu electrònic:
Tel. Fix
Núm. compte bancari:

Núm CIF:

CP:
Tel. Mòbil:

2. Dades de la demanda del “Microcrèdit”
Línia:
 A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de Manresa
 B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
 C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
Import sollicitat: ___________________ euros
( En cas de creació d’una nova empresa l’import sollicitat no pot superar el 75% de l’import total de la despesa i/o inversió amb un límit màxim de
5.000 €. En el cas d’una empresa ja creada l’import sollicitat no pot superar el 50% de la despesa i/o inversió, amb un límit màxim de 5.000 €

3. Finalitat de la demanda del “Microcrèdit”
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes el “microcrèdit”

4.

Data, signatura i segell

___________________________,____________de _________________de 2017
Signatura de la persona que el sollicita

(1)

Segell de l’empresa

Llevat que es tracti de persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

Documentació que s’ha d’adjuntar
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Per totes les línies








Instància de sollicitud de l’ajut, segons el model establert
Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sollicitant
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Altres permisos i registres sanitaris corresponents per a l’activitat que es vol desenvolupar, si escauen
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si s’escau.
Còpia compulsada del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones
jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa si s’escau.
Declaració responsable, segons el model que d’adjunta com a annex 3

Per a la línia A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses al Centre Històric de Manresa




Memòria detallada del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre
corresponent, si escau
Altra documentació que l’emprenedor/a consideri oportuna:
.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Per a la línia B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa




Memòria detallada del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre
corresponent, si escau
Altra documentació que l’empresa consideri oportuna.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Per a la línia C. “Microcrèdits” destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda



Memòria del projecte i pressupost de la inversió
Altra documentació que l’empresa consideri oportuna.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
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