(Nom i llinatges)
________________________________________________________________________,
amb DNI núm. ______________________, de l’empresa ________________________,
amb CIF núm. ______________________, domiciliada a _______________________,
carrer ____________________________________, núm. ____, codi postal ______ .
Epígraf d’activitat econòmica ________________________
Adreça de correu electrònic _____________________________________
Persona de contacte _____________________________________________
Telèfon _______________
Fax (*) _________________
(*) Vàlid per a les notificacions d’actes de tràmit.
EXPÒS:
1.Que em vull acollir a la convocatòria d’ajudes per a l’any 2010 per dur a terme les
actuacions compreses en el Programa InnoEmpresa, per a la qual cosa propòs la
realització del projecte o projectes especificats en els qüestionaris adjunts, per un
import total d’inversió de _______________€.
Per tot això, adjunt la documentació següent:
- Còpia del DNI, NIF i/o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant o del seu
representant.
- Document bancari que n’acrediti la titularitat i dades bancàries o imprès de
transferència bancària (TG-002) degudament emplenat (*).
- Memòria explicativa de les actuacions que s’han de dur a terme, amb la valoració
econòmica de les despeses o inversions (factures proforma, pressuposts).
- Còpia actualitzada dels estatuts i acta de nomenament del president o presidenta
(només per a associacions) (**).
(*) Només si no sou perceptor de la Comunitat Autònoma.
(**) S’ha de presentar només si no disposau de Registre de Beneficiaris o si voleu
actualitzar les vostres dades.
A més de la següent documentació específica d’acord amb l’actuació presentada:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Que, per a l’actuació esmentada:
(Senyalau la vostra opció)

( ) He sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.
( ) No he sol·licitat ni he rebut una altra ajuda pel mateix concepte
En cas que n’hagueu rebuda cap, esmentau-la a continuació:
Organisme
Data de sol·licitud Data d’aprovació
Import rebut (euros)
__________________ ______________
________________ __________________
__________________ ______________
________________ __________________
3. Que em compromet a comunicar les sol·licituds d’ajuda que presenti a qualsevol
organisme públic pel mateix concepte.
4. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de la persona
interessada, de les prescripcions que contenen la normativa d’aplicació i aquesta
convocatòria, com també l’autorització a l’òrgan instructor del procediment perquè,
si és procedent, obtengui de forma directa el certificat de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que
justifica que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social
i, en cas d’empreses societàries, el certificat o nota simple del Registre Mercantil.
El sol·licitant pot denegar expressament l’autorització a què es refereix el paràgraf
anterior. En aquest cas, ha de senyalar amb una X el següent:
( ) Deneg l’autorització a què es refereix el primer paràgraf del punt 4, per a la qual
cosa aport la següent documentació:
( )Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al corrent
de les obligacions tributàries.
( )Certificat d’estar al corrent de les obligacions davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
( )Certificat o nota simple del Registre Mercantil.
5. En cas que sol·liciteu l’ajuda com a PIME, senyalau amb una X el següent:
SÍ/NO complesc la condició de PIME, atès que:
Condicions PIME
El nombre de treballadors és de (indicar)____________ Menys de 250 treballadors
El volum del negoci és de(indicar)___________________ No superior a 50.000.000 €

El balanç general anual és de (indicar)_______________ No superior a 43.000.000 €
L’empresa no està participada en un 25% o més del seu capital o dels seus drets de
vot per altres que no compleixin les condicions anteriors.
DECLAR:
1. Que no perseguesc l’obtenció de cap benefici econòmic per realitzar l’actuació
objecte de la sol·licitud (en cas que el sol·licitant sigui un organisme intermedi).
2. Que complesc tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari, segons el
que estableixen els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
3. Que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, en els annexos,
en les memòries tècniques, així com les declaracions de vinculacions societàries amb
tercers.
4. Que accept íntegrament les condicions de la convocatòria.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les dades personals
recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als efectes de gestionar
la tramitació de les ajudes i, en tot cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable
del fitxer és la Direcció General de Promoció Industrial.
Per tot això,
DEMAN:
La subvenció per dur a terme les actuacions esmentades.
_______________, _____ d_______________ de 2010
(Signatura)

DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA

