SOL·LICITUD D'AJUTS DE LA CAMPANYA
“AIXEQUEM PERSIANES A MONTORNÈS NORD”
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Representant

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Dades del local adherit a la campanya
Adreça
Última activitat

Subministraments

Llum

Alta

Sí

No

Corrent de pagament

Sí

No

Gas

Alta

Sí

No

Corrent de pagament

Sí

No

Aigua

Alta

Sí

No

Corrent de pagament

Sí

No

Actuacions subvencionables en cas de propietaris/àries
Taxa de recollida d'escombraries

€

Fins a 500€ per actuacions de posada al dia del local buit

€

Actuacions subvencionables en cas d'emprenedors

(1)

Import (1)

Import (1)

Fins a 100€ per taxes no subvencionades per tramitació de llicències, autoritzacions o comunicacions d'inici d'activitat

€

Fins a 150€ per l'impost de construccions i obres

€

Fins a 1.000€ per despeses de primer establiment

€

Import total sol·licitat segons factures i rebuts de pagament que s'aportin.
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Documentació aportada
DNI de la persona sol·licitant
Títol acreditatiu de la propietat o arrendament del local
Sol·licitud d'adhesió al conveni marc de la Campanya "Aixequem persianes a Montornès Nord" (en el cas de propietari/ària)
Sol·licitud de transferència bancària
Declaració responsable
Rebuts de pagament de la taxa de recollida d'escombraries
Factures i acreditació del pagament de les despeses de posada al dia o primer establiment
Pla d'empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del negoci (en el cas d'emprenedor/a)
Rebut de pagament de l'impost de construccions i obres
Rebut de pagament de la taxa per obtenció de la llicència o comunicació
Les dades consignades en aquest document són
necessàries per a la resolució i notificació de la seva
sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer
automatitzat de l'Ajuntament. Les dades de caràcter
personal no poder ser cedides ni comunicades a
tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La
persona interessada pot exercir els drets d'oposició,
accés, rectificació i cancel·lació de les dades d'acord
amb allò establert a la Llei 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, dirigint-se a l'OAC per
presentar l'escrit corresponent.

Us informem que d’acord amb les bases específiques per a la convocatòria pública d’ajuts 2015 en el marc de la campanya
“Aixequem Persianes a Montornès Nord”, el termini per resoldre l’atorgament de l’ajut serà de sis mesos comptats a partir del dia
següent del registre de la documentació presentada com a sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
i, en cap cas, serà inferior a 30 dies naturals. La manca de resolució dins del termini de sis mesos esmentat produeix efectes
desestimatoris respecte a l’atorgament de l’ajut. Les sol·licituds formulades es resoldran per ordre de presentació amb
documentació completa fins a esgotar la dotació màxima assignada.

(signatura)

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A AJUTS DE LA CAMPANYA
“AIXEQUEM PERSIANES A MONTORNÈS NORD”
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Representant

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Dades del local adherit a la campanya
Adreça

DECLARO que
1. Per a la dinamització del local buit adherit a la campanya,
He/m demanat o he/m obtingut altres ajuts.

Administració

Import

€

No he/m demanat ni he/m obtingut altres ajuts.

2. D’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions:
No em trobo en cap de les circumstàncies següents:
◦

Haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajuts públics.

◦

Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, no
estar declarat en concurs, no estar subjecte a intervenció judicial ni inhabilitat conforme la Llei
concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació.

◦

Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte
formalitzat amb l’Administració.

◦

Estar sotmès en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels alts
càrrecs de l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol
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dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els terminis que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
◦

Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

◦

Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.

Estic al corrent:
◦

De les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en la forma que es determini reglamentàriament.

◦

Del pagament de les obligacions per reintegrament de les subvencions en els terminis que
reglamentàriament determini.

3. Són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. Em comprometo a aportar els documents
que calgui i estic assabentat/ada que la falsedat o ocultació de dades podria ser motiu de cancel·lació o
podria deixar sense afecte l’ajut.
4. Tinc coneixement del procediment i em comprometo a observar-lo amb els requisits i les disposicions de
l’atorgament de l’ajut.

Montornès del Vallès,

(signatura)

de /d'

de
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a
la resolució i notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades
a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament. Les dades de caràcter
personal no poder ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels
supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els
drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades
d'acord amb allò establert a la Llei 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-se a l'OAC per presentar l'escrit
corresponent.

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
Dades del /de la creditor/a
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Alta de dades bancàries
Nom de l'entitat
IBAN

Codi BIC
Entitat

Oficina

DC

Núm. del compte

Adreça
Localitat

CP

Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)

Baixa de dades bancàries
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:
IBAN

Entitat

Montornès del Vallès,

Oficina

de /d'

DC

Núm. del compte

de

(signatura del/de la creditor/a)
Les dades consignades en aquest document són
necessàries per a la resolució i notificació de la seva
sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat de
l'Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poder ser
cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits
legalment previstos. La persona interessada pot exercir
els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les
dades d'acord amb allò establert a la Llei 15/1999, de
protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a
l'OAC per presentar l'escrit corresponent.

Us informem que d’acord amb les bases específiques per a la convocatòria pública d’ajuts 2015 en el marc de la campanya
“Aixequem Persianes a Montornès Nord”, el termini per resoldre l’atorgament de l’ajut serà de sis mesos comptats a partir del
dia següent del registre de la documentació presentada com a sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès i, en cap cas, serà inferior a 30 dies naturals. La manca de resolució dins del termini de sis mesos esmentat produeix
efectes desestimatoris respecte a l’atorgament de l’ajut. Les sol·licituds formulades es resoldran per ordre de presentació amb
documentació completa fins a esgotar la dotació màxima assignada.

(signatura)
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