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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric 
Convocatòria any 2019 
Formulari de sol·licitud 
 
Espai a emplenar per l’administració 

Registre d’entrada Presentació de sol·licituds 
Codi convocatòria: COM1/2019.1 fins el 30 de setembre de 2019 
Núm. expedient: SUB.SOL / 2019 / ........................ 

 
 
 
 Llocs de presentació 
 CEDEM – Tel. 93 878 76 25 
 cedem@ajmanresa.cat 
 Mercat Municipal – Tel. 93 872 20 66 
 puigmercadal@ajmanresa.cat 
 
 Cal concertar cita prèvia 
 
 

 
Dades identificatives de les persones sol·licitants 
 

˃ Persona titular de l’activitat 
 
Nom i cognoms / Denominació social: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi: 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa relacionades amb aquest expedient s’enviaran per 
mitjans electrònics. 

 

˃ Persona propietària de l’immoble 
 
Nom i cognoms / Denominació social: 

NIF:     Adreça: 

Codi postal:    Municipi: 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa relacionades amb aquest expedient s’enviaran per 
mitjans electrònics. 

 

! 
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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Dades identificatives de l’immoble 
 
Carrer:       Núm.:   Pis: 

Ref. cadastral:      Superfície: 

Data contracte arrendament:    Durada contractual: 

Preu mensual (sense IVA): 

 

Dades identificatives de l’activitat 
 
Nom comercial: 

Data d’obertura: 

Descripció de l’activitat: 

 

Horari d’obertura: 

 

Nombre de treballadors/es: 

Indiqueu la relació nominal de treballadors/es, en cas de voler acreditar aquest criteri de valoració. Vegeu l’art. 
11 de les bases de la convocatòria. 
 

Nom i cognoms DNI 

  

  

  

  

  

  

  

 

Contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral 
 
Indiqueu el nombre de persones ocupades que pertanyin a algun dels 
col·lectius* amb dificultats per integrar-se en el mercat de treball ordinari: 
 
* Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció 
en el món laboral. 
* Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
* Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per 
l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 
* Aturats/des de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Pla d’empresa 
Empleneu aquest apartat, en cas de voler acreditar aquest criteri de valoració. Vegeu l’art. 11 de les bases de la 
convocatòria. 

 
El projecte disposa d’un pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedoria? 

Sí  Centre assessor: 

  Data de realització: 

En cas afirmatiu, caldrà aportar còpia del pla d’empresa. 
 
No 
 

Aspectes qualitatius 
Descriviu els següents aspectes, en cas de voler acreditar aquests criteri de valoració. Vegeu l’art. 11 de les bases 
de la convocatòria. 

 

˃ Aspectes estètics de l’immoble i adequació a l’entorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃ Elements de singularitat: diversificació de l’oferta i atracció de clients 
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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 
 
En relació a la convocatòria amb codi COM1/2019.1, d’ajuts destinats a la dinamització 
econòmica del Centre Històric, les persones sol·licitants declaren: 
 
1. Que, a més d’aquesta subvenció, 

No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat 

Han sol·licitat o han rebut els següents ajuts: 
 

Sol·licitant Organisme Data 
sol·licitud 

Import 
sol·licitat 

Import 
rebut 

     

     

     

     

 
2. Que en cas de ser-los concedit un ajut en aquesta convocatòria, comunicaran per escrit a 
l’Ajuntament de Manresa qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat que sol·licitin o rebin 
amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 
 

Declaració responsable 
 
Les persones que signen aquesta sol·licitud, actuant en nom i interès propi o bé en 
representació de l’empresa indicada a l’encapçalament, declaren: 
 
- Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat 

Social, si escau, així com amb l’Ajuntament de Manresa. Aquesta declaració comporta 
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent 
del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de 
certificats telemàtics. 

- Que no incorren en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

- Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent. 
- Que compleixen qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquesta 

convocatòria i de la normativa vigent d’aplicació. 
- Que es troben al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament 

de Manresa i que no es troben en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Protecció de dades 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD), us informem del següent: 
  

Responsable del  
tractament 

Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
rgpd@ajmanresa.cat 
www.manresa.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió dels tràmits relatius a la concessió d’ajuts destinats a fomentar 
la dinamització econòmica del Centre Històric (any 2018) 

Legitimació El tractament és necessari per al compliment de les obligacions 
atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 RGPD) 

Persones 
destinatàries  

Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les obligacions de 
publicitat i transparència d’ajuts i subvencions establertes en les Lleis 
38/2003, general de subvencions i 19/2013 i 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i altres 
establertes legalment. 

Drets de les 
persones 
interessades  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 
rgpd@ajmanresa.cat (art. 15 a 22 RGPD) 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 
de dades a www.manresa.cat/rgpd 

 
Les persones sol·licitants presten el consentiment perquè les seves dades puguin ser tractades 
per a la finalitat esmentada. 
 

Altra informació addicional 
Exposeu qualsevol altra informació que considereu oportuna als efectes d’una millor descripció del projecte o de 
justificació dels criteris de valoració, i que no hagi quedat recollida en els apartats anteriors d’aquest qüestionari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rgpd@ajmanresa.cat
http://www.manresa.cat/
mailto:rgpd@ajmanresa.cat
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Ajuts destinats a la dinamització 

econòmica del Centre Històric Codi COM1/2019.1 

Domiciliació bancària 

˃ Persona titular de l’activitat 

Entitat financera: 

Titular del compte: 

NIF:    Domicili: 

Codi postal:   Municipi: 

Telèfon:   E-mail: 

Núm. IBAN (24 dígits):                    ─                    ─                    ─                    ─                    ─ 
 

˃ Persona propietària de l’immoble 

Entitat financera: 

Titular del compte: 

NIF:    Domicili: 

Codi postal:   Municipi: 

Telèfon:   E-mail: 

Núm. IBAN (24 dígits):                    ─                    ─                    ─                    ─                    ─ 

 

Documentació a adjuntar 

˃ Documentació obligatòria 

 Fotocòpia del contracte d’arrendament.  
 Fotocòpia del DNI de la persona propietària del local (en cas de ser una persona jurídica, 

fotocòpia del NIF, dels poders de representació i del DNI del/de la representant legal). 
 Fotocòpia del DNI de la persona titular de l’activitat (en cas de ser una persona jurídica, 

fotocòpia del NIF, dels poders de representació i del DNI del/de la representant legal). 
 

˃ Documentació opcional 

Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del projecte. 
Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, socis 
SCP, etc.) si es vol acreditar que tots els membres són dones. 
Còpia del pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedoria. 
Acreditació de pertànyer a algun dels col·lectius amb dificultats d’inserció laboral 
establerts a les bases de la convocatòria. 

 

Manresa, a              de                                de 2019. 
 

Signatures 
Persona titular de l’activitat,    Persona propietària de l’immoble, 
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