SUBVENCIÓ PER AL FOMENT
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Registre
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Domicili

DNI / NIF / NIE / Passaport

Núm.

Esc.

Pis

Població

Porta

Local

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom de l’activitat

Sector de l’activitat

COMPTE BANCARI
En cas de fer-se efectiu l’ingrés de la subvenció demano que es faci al número de compte bancari:
IBAN:
Indiqueu aquí el vostre codi internacional de compte bancari (format per 24 dígits en el cas de comptes bancaris espanyols)
Si no el coneixeu, consulteu a la vostra entitat bancària.

SOL·LICITO subvenció per al foment de l’activitat econòmica, en la liquidació dels tributs següents:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Taxa per llicències urbanístiques

Impost d’activitats econòmiques (IAE)

Impost de béns immobles (IBI)

DECLARO que compleixo amb els requisits establerts en les bases:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): el subjecte passiu haurà de ser una
microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es.
2. Taxa per les llicències urbanístiques: el subjecte passiu haurà de ser una microempresa, amb un màxim
de 5 treballadors/es.
3. Impost sobre béns immobles: persones físiques o jurídiques propietàries d’un local que l’hagin llogat per
al desenvolupament d’una activitat econòmica durant un mínim de 5 anys.
4. Impost sobre Activitats Econòmiques: per poder gaudir d’aquesta subvenció el subjecte passiu haurà
d’acreditar:
a. Les contractacions han de produir-se dins del terme municipal de Mollet del Vallès.
b. El període mínim dels contractes serà de 6 mesos. Aquests, juntament amb les nòmines i les corresponents
cotitzacions a la Seguretat Social s’hauran de presentar a la Corporació com a justificant per poder gaudir de la
subvenció
c. S’ haurà d’acreditar el compliment de la LISMI abans de la contractació objecte de la subvenció
d. Cal aportar el certificat de grau de discapacitat del treballador/a expedit per l’òrgan competent.

AUTORITZO a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a consultar les dades tributàries, així com totes aquelles
dades necessàries amb la finalitat exclusivament de comprovació de requisits i tramitació d’aquesta sol·licitud.
Signatura:

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del
Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc
de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret
d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la
informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

