Documentació fase sol·licitud - Beneficiaris de naturalesa privada
1.
2.
3.

4.

5.

Imprès de sol·licitud.
Autorització de la realització de l’actuació per part del propietari amb les dades del lloc on es realitza l’actuació,
Fotocòpia de la sol·licitud o resolució d’ajuts aprovats o concedits d’altres Departaments o Organismes, si s’escau.
Documentació bàsica:
Fotocòpia CIF/DNI/NIE del sol·licitant i,
En el cas de persones jurídiques:
Fotocòpia acreditativa de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, etc.) de l’entitat
sol·licitant, on hi consti l’activitat per la qual es sol·licita l’ajut i
En el cas d’associacions i fundacions, adaptació dels estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol i
Certificat actualitzat d’inscripció al Registre administratiu corresponent (mercantil, etc) i
Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per fer les inversions, sol·licitar l’ajut i acceptar els
compromisos corresponents, i
Acreditació del representant de l’entitat per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, i
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de la persona representant.
Documentació descriptiva de les inversions a realitzar:
Declaració del detall de les fonts de finançament de la inversió, i
Documentació que acredita el finançament, i
Estudi de viabilitat tècnico-econòmic de la inversió, i
Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut, amb la descripció detallada de les obres,
detall del pressupost total previst desglossat, els plànols, etc., o bé
Projecte signat per un professional, de la inversió a realitzar amb la descripció de les inversions, pressupost, plànols, etc.
Documents acreditatius de la despesa:
Relació dels pressupostos o factures proforma de les inversions, i
Pressupostos o factures proforma de les actuacions, i
En els casos en que la despesa subvencionable superi els 40.000 € de cost d’execució d’obra, o de 15.000 € en el supòsit de
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis, caldrà incorporar :
3 ofertes de diferents proveïdors, (les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona
beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de
Comerç), i
En cas de no triar l’oferta més avantatjosa econòmicament, caldrà acompanyar el projecte d’una memòria raonada en relació
amb l’oferta triada, o bé
En cas que no existeixi un nombre suficient d’entitats que ho subministrin, caldrà justificar-ho amb una memòria explicativa.

6.

7.

8.

9.
10.

En el cas que es realitzin obres, documentació d’autorització municipal:
Fotocòpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb la inversió sol·licitada, o bé
Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres d’acord amb la inversió sol·licitada, o bé
Fotocòpia de l’exempció de l’ajuntament, en cas que no sigui necessària la llicencia d’obres o la seva liquidació, i
En cas de creació de negoci o ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:
Certificat de compatibilitat urbanística: acreditació que l’activitat que es vol desenvolupar està permesa en el lloc on es vol
realitzar la inversió
En cas que sigui un projecte d’un negoci en funcionament, caldrà presentar la documentació emesa per l’ajuntament:
Fotocòpia de la comunicació ambiental definitiva, o bé
Fotocòpia de l’autorització ambiental definitiva, o bé
Fotocòpia de la llicència ambiental definitiva, o bé
Fotocòpia de la declaració responsable d’obertura
En tots els casos, quan les obres impliquin canvis substancials, caldrà la sol·licitud d’actualització de la llicència.
Fotocòpia de l’alta a l’epígraf de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’activitat que està desenvolupant en
l’actualitat el beneficiari
Acreditació de que l’empresa és una microempresa, petita o mitjana empresa, d’acord amb la recomanació 2003/361/CE de la
Comissió, de 6 de maig de 2003 i el Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre:
Declaració responsable relativa a la condició de Pime.
Informe de vida laboral del codi de cotització, i
Fotocòpia de la darrera declaració de l’impost de societats/ declaració de la renda, i

11.

Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
Nota simple del Registre de la propietat, acreditativa de la condició de propietari, i
En els casos de no ser propietari, caldrà incorporar:
Fotocòpia del contracte de concessió municipal
Fotocòpia del contracte de lloguer, liquidat , amb durada que garanteixi el manteniment dels compromisos, o bé
Fotocòpia del contracte de cessió d’ús, liquidat amb una durada que garanteixi el manteniment dels compromisos, o bé

12.

En cas d’establiments, certificat actualitzat d’inscripció al registre corresponent:
Registre d’establiments industrials de Catalunya (REIC) del Departament d’Empresa i Ocupació, o
Registre Sanitari (RSIPAC) del Departament de Salut, i Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), ó
Registre de Turisme de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació, o
...

13.

Document aspectes importants i compromisos.

14.

Compromís de dur la comptabilitat de la inversió d’acord amb la normativa vigent aplicable.

15.

Document protecció de dades.

16.

Document cessió de dades i cessió d’imatges.

17.

Document característiques del promotor.

18.

Document llocs de treball.

19.

Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya
(només en cas que no s’autoritzi al Departament a obtenir les dades telemàticament).

