
  

 

 

 

 

    

 

 

Annex_Sol_1 

 

 

Convocatòria 2022 

 
 

Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva a les persones que 
han iniciat una activitat econòmica a Olesa de Montserrat 
 
(D’acord amb les Bases reguladores i Convocatòria de les subvencions a les persones que han posat en marxa una nova 
activitat econòmica a Olesa de Montserrat) 
 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
 

Nom i cognoms / Raó social       CIF/NIF/NIE 
      

Telèfon fix  
      

Telèfon mòbil     
         

Altres telèfons de contacte 
      

Adreça de correu electrònic 
      

 

 
Dades del beneficiari/ària de la subvenció:  
 
Nom i cognoms representant legal 
      

NIF 
      

Raó social 
      

CIF/NIF 
      

 

CIF 
      

Telèfon fix  
      

Telèfon mòbil     
         

Altres telèfons de contacte 
      

Adreça de correu electrònic 
      

Càrrec: 

 
 
 
Dades de notificació (només en el cas que es vulgui rebre una notificació per correu postal) 
 

Nom i cognoms  
      

Tipus de via 
      

 Nom de la via / núm. / escala / pis i porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

Província 
      

 
Dades de notificació (només en el cas que es vulgui rebre una notificació electrònica) 
 
Adreça electrònica 
      

Telèfon mòbil de notificació 
      

 
 

 
 
 
EXPOSO: 
 
Que d’acord amb les normes que regeixen aquesta convocatòria, manifesto reunir tots els requisits per acollir-
me a les subvencions a les persones que han iniciat una activitat econòmica a Olesa de Montserrat. 

 
En conseqüència,  
 
SOL·LICITO: 
 
     Prendre part en aquesta convocatòria. 
   
 

   1/10 



     

 

 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: 
 
Documentació relativa al beneficiari/ària: 
 

Model normalitzat de sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva a les persones que 
han iniciat una activitat econòmica a Olesa de Montserrat (el model inclou declaracions responsables). 
(Annex_sol_1) 

 
       NIF/NIE de la persona sol·licitant i de la persona representant legal, si s’escau 
 
       Per a les persones jurídiques: 
 

còpia de l’escriptura o document de constitució dels estatuts o acta fundacional de la societat o entitat 
en què han de constar les normes que en regulen l’activitat, degudament inscrits en el registre 
corresponent. 
 

       Còpia del NIF de la societat o entitat 
 

Certificat del compliment dels estatuts i detall de totes les subvencions rebudes per part    
d’administracions i/o institucions públiques.(veure Annex_sol_2) 
 

 
Certificat tributari de situació censal expedit per l’Agència Tributària. Aquest informe es pot obtenir en:  
seu electrònica de l’Agencia Tributària. 
 

  Informe de situació actual del/de el/la treballador/ora expedit per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. Aquest informe es pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de la Seguretat Social. 

En cas de tenir treballadors/re contractats/des, informe de vida laboral del Codi de Compte de Cotització 
des de l’inici de l’activitat, on consti el detall dels/de les treballadors/res donats d’alta. Aquest informe es 
pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de la Seguretat Social. 
 

  Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) 
 
  Llicència d’activitat per a la nova activitat objecte de subvenció, o qualsevol altre autorització o llicència 

que resulti pertinent 
 
 Full de dades bancàries, segons model normalitzat de l’Ajuntament (Tresoreria) “Sol·licitud d’alta o 

modificació de dades bancàries per als creditors”, degudament validat per l’entitat financera, on el 
beneficiari vol rebre la subvenció.  
 

  Declaració de concurrència de requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària de les 
subvencions a les persones d’Olesa de Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al 
municipi (Annex_sol_3) 

 
    

 
Documentació relativa al projecte: 

 
 Memòria del projecte/activitat (Annex_sol_4) 

              
Pressupost total de les despeses previstes (Annex_sol_5) 
 

 Pla d’empresa realitzat 
 

 Certificacions d’estalvi o millora en eficiència energètica 
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pot demanar la documentació complementària que consideri necessària per ampliar 
el seu coneixement sobre la documentació presentada, que caldrà presentar, segons el cas, en formats específics per 
facilitar el seu tractament. 

              
 

 
DECLARACIONS RESPONSABLES: 
 
Nom                                                                                                                               amb DNI/NIE 

                                                  com a                                                                              de l’entitat 
                                          
                                                     que presenta a la convocatòria anual el projecte  
 
 
 
DECLARO, sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento 

      no està inclosa en cap de les següents circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i reuneix els requisits per a poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària de la present subvenció. 

      complirà totes les condicions que regulen la subvenció. 

     presenta un projecte objecte de subvenció que no suposa contacte habitual amb menors i, en cas 

concret, que es disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les 

persones que participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals. 

 

Que l’entitat en relació al projecte esmentat: 

Ha sol·licitat els ajuts i subvencions que queden reflectits al pressupost presentat sense 
que fins el dia d’avui hagin comunicat el seu atorgament. 

Han estat atorgades les subvencions que s’indiquen en el pressupost amb els imports 
que s’indiquen: 

ENTITAT IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
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     No ha sol·licitat cap altra subvenció, comprometent-se a comunicar les que obtingui en el futur. 

     Autoritza a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a obtenir els certificats telemàtics d’estar al                                
corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
 

 

Olesa de Montserrat,           de                                   de 20 
 

Signatura  
 
 
 
 
 
 

En compliment d’allò que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les 
dades personals que proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb la finalitat de poder tramitar al vostra sol·licitud. Us recordem que podeu  exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la 
legislació vigent, mitjançant instància, a qualsevol oficina d’atenció ciutadana o per Internet a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament 
(https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm)  
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ANNEX_SOL_2 

(NOMÉS PER ENTITATS JURÍDIQUES) 

CERTIFICAT QUE ACREDITA EL COMPLIMENT DELS ESTATUTS, I RELACIÓ DE TOTES LES 
SUBVENCIONS REBUDES PER PART D’ALTRES ADMINISTRACIONS I/O INSTITUCIONS PÚBLIQUES. 

Sr/a..............................................................................................................amb NIF/NIE....................................         

En qualitat de ..................................... de l’entitat................................................................................................                                                                                       

 

CERTIFICO: 

Primer.- Que el/la Sr./Sra............................................................................................................. amb 

NIF................................. ostenta el càrrec de .........................................................................................de 

l’entitat i està autoritzat/ada a sol·licitar subvencions i a signar els documents que se’n derivin. 

Segon.- Sol·licitar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat subvenció per a l’execució del projecte que s’indica: 

Títol de projecte.............................................................................................................................. 

Cost total.....................................euros,  i import a sol·licitar......................................................... 

 

Tercer.- Acceptar la normativa reguladora de la subvenció , i comprometre’s a fer constar, en la publicitat del 

projecte el logotip de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat així com la frase “Amb el suport de l’Ajuntament 

d’Olesa de Montserrat”. 

 

Quart.- Que l’entitat compleix els seus estatuts. 

 

Cinquè.- Que a data d’avui, l’entitat manté actualitzats els estatuts i els òrgans representació en el Registre 

corresponent. L’entitat es compromet a comunicar oficialment qualsevol canvi que es produeixi durant el 

procés de subvencions, d’acord al procediment establerts. 

 

 

 

 

 

Signatura del secretari/ària o persona física           Signatura del President/a o persona física 
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ANNEX_SOL_3 

Declaració de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària de les subvencions a les persones d’Olesa de 
Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi. 
       

Dades de l’empresa o persona sol·licitant 

Nom/ Raó social CIF/NIF 

  

Nom i cognoms representant legal NIF representant legal 

  

Càrrec representant legal  

  

Adreça de l’empresa Codi postal 

  

Població Telèfon 1 

  

Correu electrònic de notificació Telèfon 2 

  

 

Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària: (criteris de valoració 

recollits al punt 9 de les bases de la convocatòria) 

a) Data inici activitat: ........................................ 

b) Nombre de treballadors/es (tant de socis com de personal contractat): 

Autònoms: nº.................................... 

Personal contractat: nº..................... 
 

c) Aspectes diferenciadors:  

☐ Generar negoci induït en el mateix municipi: tenir proveïdors d’Olesa de Montserrat dins el 

període d’execució del projecte. Detall dels proveïdors: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................... 
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☐ Tenir estratègies pròpies de localització a internet. Descripció: 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................... 

☐ Aportació de certificacions de millora o estalvi en eficiència energètica. Descripció: 
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................... 

 
d) Arrelament al territori: 

 ☐ Pla d’empresa realitzat amb l’acompanyament dels Serveis de Promoció Econòmica 
d’Olesa de Montserrat 

☐ El negoci s’ha constituït en un local anteriorment buit d’activitat 

☐ Estar associat a alguna associació comercial o empresarial del municipi 

.Quina?.........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

☐ Pla d’empresa realitzat amb l’acompanyament dels Serveis de Promoció Econòmica 
d’Olesa de Montserrat 
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Declaració responsable  

El/la senyor/a ..................................................................................................................................... 

amb DNI número ............................................................, en nom propi / en nom i representació de 

l’empresa ........................................................................................................................... de la qual  

actua en qualitat de ............................................................................. (administrador únic, solidari o 

mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el 

Notari del Col·legi de ..........................................................., senyor/a 

...................................................................., en data ........................... i número de protocol 

........................, declara sota la seva responsabilitat que les dades indicades en aquesta declaració 

són correctes. 

SIGNATURA: Data i lloc de signatura 
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ANNEX_SOL_4 

Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva a les persones que 
han iniciat una activitat econòmica a Olesa de Montserrat 

MEMÒRIA DEL PROJECTE/ACTIVITAT: 

1. Dades bàsiques de l’activitat econòmica:

a. Nom del promotor del negoci

b. Raó social

c. Nom comercial del negoci

d. Adreça on es desenvolupa l’activitat

e. Descripció de l’activitat econòmica

2. Descripció de la/les activitat/s realitzada/es.

3. Objectius de l’activitat

4. Grau d’assoliment dels objectius de l’activitat

5. Resultats

6. Estratègies futures
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ANNEX_SOL_5 

Entitat: 

Projecte: 

INGRESSOS PREVISTOS IMPORT DESPESES PREVISTES IMPORT 

1. Recursos

propis Despeses directes 

Venda de productes o serveis 1. Personal propi (contractat)

Altres (especificar):  sou brut 

 seguretat social (quota patronal) 

2. Personal col·laborador

3. Material funginble (no inventariable)

4. Altres (especificar)

Lloguer 

Professionals independents 

Assegurances 

2. Subvencions (especificar) Publicitat i propaganda 

Subtotal despeses directes 

3. Altres subvencions de l’Ajuntament d’Olesa Despeses indirectes 

departament: Subministraments 

departament: Llum 

departament: Aigua 

Gas 

4. Altres (especificar) Manteniment d’instal·lacions 

Lloguer 

Altres (especificar) 

5. Subvenció sol·licitada a l’Ajuntament Olesa Subtotal despeses indirectes 

SUBTOTAL INGRESSOS SUBTOTAL DESPESES 

(1) no és subvencionable l’IVA quan l’entitat beneficiària pugui repercutir-lo

signatura sol·licitant o representant legal 
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