Sol·licitud de subvenció al Programa Reempresa
Escriviu les dades de la persona sol·licitant i, si s’escau, de la representant i/o tramitadora. És necessari fer constar el
telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic per comunicar-vos la disponibilitat de noves notificacions electròniques
relacionades amb aquesta sol·licitud.

Sol·licitant (persona física o jurídica a nom de qui es tramitarà la sol·licitud)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Representant (persona física o jurídica que, en virtut d’una escriptura pública o d’un document acreditatiu de
la representació, actua en nom de la persona sol·licitant)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Tramitador (per autorització expressa de la persona sol·licitant, realitza el tràmit a nom d’aquesta. Cal aportar
el document d’autorització)
Nom i cognoms:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Sol·licito
la subvenció pel Programa Reempresa.

Dades bancàries del destinatari/ària de la subvenció
E

S

Declaro que les dades bancàries són correctes i certes i que són titularitat del creditor identificat en aquest document i
exonero l’Ajuntament de Vic de qualsevol responsabilitat derivada de la no-coincidència entre creditor i titular del
compte.

Continua al darrere
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Declaro
 no estar inclòs/a en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 reunir totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’administració pública, i no
trobar-se en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat que assenyala l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 complir l’obligació d’integració social de minusvàlids, en cas d’empreses de 50 o més treballadors (article
38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, o Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, en relació a l’article 92.5 del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre.)
 no haver estat sancionat/da ni condemnat/da per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa
ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 complir les regles previstes pels apartats a), c) i d) de l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 en cas que les activitats de l’entitat sol·licitant de l’ajut suposin l’accés i exercici a professions, oficis o
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, es presentarà una declaració responsable
conforme el personal de l’entitat/empresa disposa de les certificacions legalment establertes per
acreditar que el personal no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, així com per tràfic d’essers humans, i que en el cas que canviï alguna persona adscrita
al projecte es compromet a fer la comprovació oportuna.
 complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la
subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de
generar drets d’autor.
 haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Vic.
Consentiment de consulta de dades
Autoritzo l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi el
compliment adequat de totes les condicions necessàries per accedir a la subvenció i, també, perquè comprovi
que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti a
l’organisme competent les dades relatives:
 al compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i de les obligacions amb la
Seguretat Social
 Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa
aquestes dades.
Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament de Vic)
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat


Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

Continua a la pàgina següent
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Documentació que s’adjunta (en tots els casos)
 Memòria


Pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’activitat/projecte a subvencionar.



Certificat d’un dels centres Reempresa conforme està donat d’alta al Programa Reempresa i que
s’hagi acollit a l’assessorament ofert en el programa.



Alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037 o
DUE).



Alta inicial en el règim Especial de Treballadors autònoms (RETA) o Mutualitat del Col·legi
Professional.



Targeta d’identificació fiscal i escriptures en el cas de socis d’una societat civil o mercantil.



Acreditació de la representació.



Contracte de transmissió de l’activitat o compra d’actius.



Informe i certificat de viabilitat emès pel Servei d’emprenedoria de Creacció i la Regidoria de Comerç
de l’Ajuntament de Vic.



Declaració de subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que
s’obtinguin en el futur.



En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones: Memòria que indiqui els mitjans
que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles
5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Declaro que totes les dades són certes, i sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud de subvenció.
Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
 Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
 Gestionar la tramitació de la subvenció
 Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.
 Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.
 Destinataris: no se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
 Drets: Podreu accedir, rectificar i exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).
 Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
 Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques
i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el
tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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