AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria de Promoció Econòmica

Sol·licitud per la subvenció del Programa d’ajuts per al Foment de l’autoempresa
Dades del / de la sol·licitant
Nom i cognoms
En qualitat

DNI
Adreça electrònica

Adreça

Telèfon
Localitat

Codi Postal

Forma jurídica

CIF

Dades de l’empresa sol·licitant
Nom o raó social
Localitat ubicació

Província

Activitat econòmica

Requisits
- Inscrits com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans de l’inici de l’activitat empresarial.
- L’activitat empresarial s’hagi donat d’alta en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2014 i el dia que finalitzi termini de la sol·licitud d’aquesta subvenció.
- Els beneficiaris han d’estar empadronats a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb una anterioritat mínima de 12 mesos abans de la data d’inici de
l’activitat empresarial,
- Els beneficiaris han de desenvolupar la seva activitat i han de tenir el seu domicili social establert al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
- Els beneficiaris han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Documentació

 Instància model

 Fotocòpia DNI/NIE

 Pla d’empresa i certificat de la formació obligatòria d’IDETSA

 Còpies compulsades de les factures de les despeses pressupostades

 Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat empresarial

 Còpies compulsades dels justificants bancaris de les factures

 Còpia de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la

 Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO)

Tresoreria de la Seguretat Social

Lliurament de la documentació
Les sol·licituds s’han de presentar al registre general d’aquesta corporació:
- Ajuntament de Vandellòs, Plaça de l’Ajuntament, 1
- Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant, carrer Alamanda, 2

Signatura

Lloc i data

en concepte de constitució, inici i manteniment de l'activitat empresarial.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET DE L´INFANT
Regidoria de Promoció Econòmica

Sol·licitud de transferència bancària
Dades del creditor/a
NIF

Nom o denominació social

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Alta de dades bancàries
Nom de l’entitat bancària o d’estalvi
IBAN

Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte corrent

DC

Compte corrent

Adreça
Codi Postal

Població

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

Signatura

Lloc i data

Codi entitat

Oficina núm.

