ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ D’AUTÒNOMS PER L’APROFITAMENT
DE LES TECNOLOGIES 4.0
DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Nom empresa
Núm. Patronal de la
Seguretat Social

NIF

Adreça
Població
Telèfon

CP
Adreça electrònica

Número de treballadors
contractats

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
Càrrec

DNI / NIE

Adreça

CP

Població
Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la persona sol·licitant.
Còpia compulsada del NIF de l'empresa.
Informe acreditatiu sobre la participació en el projecte capacitació en tecnologies 4.0 de l’Ajuntament
de Molins de Rei en el que consti el número d’hores d’assessorament personalitzat realitzades i la
proposta de tecnologies 4.0 a aplicar en l’empresa.
Pressupostos o factures de les despeses per les quals es demanarà la subvenció.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat
bancària (Annex 2).
TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptants des de la notificació de
l’atorgament de la subvenció.
Les despeses s'han de justificar mitjançant factures i justificants de pagament.
DECLARO:
Que l’empresa que represento desenvolupa una activitat econòmica a Molins de Rei i està en possessió dels
permisos exigibles relatius a l'activitat.
Que l’empresa que represento compleix amb els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit
laboral.
Que l’empresa que represento paga a tots els treballadors contractats el salari corresponent al conveni al qual
pertany i com a mínim 14.000€ anuals per contracte de treball a temps complert, o la part proporcional en el
cas de contracte de treball a temps parcial.
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Que l’empresa que represento no té cap treballador contractat.
Que l’empresa que represento no té cap deute pendent amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat
Social i l’Agencia Tributària.
Que l’entitat que represento té 5 o menys treballadors.
Que l’empresa que represento no ha acomiadat treballadors per acomiadament qualificat d’improcedent o
nul per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció de
la present convocatòria, i no hagi amortitzat places en aquest període.
Que l’empresa que represento no ha estat incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que l’entitat que represento, no ha estat sancionada, en resolució ferma, per infracció greu en matèria
laboral, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

AUTORITZACIÓ:
Autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En el cas de no autoritzar la consulta:
No autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei per obtenir la informació per mitjans electrònics i, per tant,
aporto la documentació acreditativa corresponent. Certificats que acrediten que es troba al corrent del pagament
de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
-

En relació a altres ajuts:
Que no he rebut / sol·licitat cap altra ajuda per les mateixes despeses subvencionables
Que he rebut / sol·licitat per les mateixes despeses subvencionables els següents altres ajuts públics:

Nom del programa

Import

% sobre el cost
total del
projecte

Administració o
entitat concedent

Data

Situació actual:
Sol·licitat o
Atorgat

TOTAL
-

Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Molins de Rei, la concessió de les subvencions rebudes que
n’obtingui en el futur per les mateixes despeses subvencionables.

Signatura
Molins de Rei, ...................... de ........................................ de 20..............
Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
(DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.
Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel
compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds.
L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat,
cancel·lació i oposició és empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat)
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