
 

Sol·licitud de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a Manresa  
 

 

1.Dades de la persona que sol·licita 

 
 Ompliu en cas de ser una persona física 
Nom i cognoms:  
Número de passaport o DNI:                                                                                               Nacionalitat:  
Adreça:  
Població:                                                                                                                              CP: 
Tel. Fix                                                                                    Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
Nombre de persones que treballen a l’empresa a part de la persona  física: ............................. 
Disposa de local comercial/ nau industrial?  SI      NO 
     Llloguer                   Propietat   
 
 Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a través de mitjans electrònics: 

( En cas de ser una persona jurídica, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjans electrònics) 
 
 
2. Dades de la demanda del “Microcrèdit”  

 
(import màxim 5.000,00 eurros)        
 
IMPORT SOL·LICITAT: ___________________ euros                         
 
3. Finalitat de la demanda del “Microcrèdit” 

 
Fes una breu descripció dels motius pels quals demanes el “microcrèdit” 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Domiciliació bancària  

 
Entitat financera: 
Titular del compte: 
DNI/NIF: 
Domicili: 
Telèfon de contacte: 
 
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 

5. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

 
En relació amb la convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” els/les, els/les 
sol·licitants DECLAREN 
 
1. Que, a més d’aquesta ajuda, 

 
 No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 
 



 Han sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat: 

 
Sol·licitant Organisme Data sol·licitud Import 

sol·licitat 
Import atorgat 

     

     

     

 
 

6. Declaració responsable 

 
La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a l’encapçalament DECLARA: 
 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb Hisenda Municipal en el 

sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat d’alta al 

cens d’obligats tributaris i a la seguretat social ( compte de cotització de l’empresa) així com a l’import sobre activitats 

econòmiques, si escau 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir  

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

tampoc en cap de les causes de reintegrament  de l’article 37 del mateix text legal  i  es troba al corrent de la justificació de 

totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa . 

- Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’una activitat ja existent.  

- Que la persona beneficiària no ha sol·licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es compromet a comunicar a 

l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui amb posterioritat, si escau. En cas d’haver-ho sol·licitat amb 

anterioritat es compromet a comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa 

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis establert en el Reglament ( UE) 1407/2013, de 

18 de desembre, de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a 

les ajudes de mínimis.   

- Que disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que 

exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.  

- Que compleix qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores i de la convocatòria i d ela normativa vigent 

d’aplicació 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la comprovació i acreditació de les 

dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres 

administracions públiques o entitats privades. A més, també comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui 

obtenir l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions amb l’AEAT, la TGSS i Hisenda municipal així com l’autorització a 

l’Ajuntament de Manresa per demanar informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les dades 

manifestades en la sol·licitud.  

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que soc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de ls dades 

declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les 

actuacions, així com emprendre les mesures sancionadores que se’n puguin derivar 

 
 

7. Documentació a adjuntar 
 

Documentació de caràcter obligatori 
 

 Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant 
 Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres). 
 Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i  document d’inscripció de l’entitat al registre públic 

corresponent, si s’escau  
 Còpia  del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona 

signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau. 
 Declaració responsable, en el supòsit que la persona sol·licitant no sigui el representant legal de l’empresa 

 Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer 



 Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre corresponent, si escau 

 

Documentació de caràcter opcional 

 
 En cas de no tenir la forma jurídica d’empresa d’economia social recollida a l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, 

d’Economia Social, però realitzar una activitat econòmica dins l’àmbit de l’economia social i solidària, per a voler optar a la 

puntuació dels criteris de valoració, els empresaris/empreses hauran d’aportar l’acreditació de pertànyer o trobar-se adherides a 

les xarxes següents: 
 Haver obtingut el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària 

 Estiguin inscrites al directori de punts del mapa d’economia solidària de Pam a Pam 

 Estiguin adherides al sistema agrogastronòmic Projecte Rebost del Bages 

 Estiguin registrades al Mapa d'experiències destacades en responsabilitat social del Consell de Relacions Laborals 

 Formin part del catàleg de bones pràctiques de l'Ateneu cooperatiu de la Catalunya central 

 

 Qualsevol altra documentació que es consideri oportuna 
 

8. Protecció de dades 
 

De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent:  
 

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

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 la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

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

 

Consentiment per al tractament de dades 

   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

 

 

9. Data i signatura                                                  

 
Signatura:  

 
 

 
 

Manresa, ................... de ........................................ de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manresa.cat/
http://www.manresa.cat/lpd

