PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á
PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018
SOLICITUDE
DATOS DO/A SOLICITANTE:
1º apelido
2º apelido

Nome
Rúa
Cod. Postal

Nº

Provincia

Piso

DNI/CIF
Letra

Teléfono 1

e-mail:

Concello
Teléfono 2

web:

Demandante de emprego: (marcar cun x)

SI

NON

DATOS DO/A REPRESENTANTE:
1º apelido
2º apelido

Nome
Rúa
Cod. Postal

NOTIFICAR A :

Tempo de permanencia no desemprego

Nº

Provincia

Piso

Teléfono

DNI/CIF
Letra
E-MAIL

Datos a efectos de notificación

Persoa solicitante

Representante

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PROXECTO EMPRESARIAIL
Actividade económica (descrición):
Rúa
Capital social (€):

Concello

Nº

Piso

Letra

Nº de postos de traballo:

DATOS BANCARIOS
Declaro que todos os datos bancario indicados a continuación:

CNAE
Concello

TITULAR DA CONTA:
IBAN

Cod. Banco

Sucursal

DC

Código conta

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE AO CONCELLO DE
CAMBADOS
Resolta favorablemente
En Trámite
Non é precisa (fundamentar):

A PERSOA SOLICITANTE DECLARA:
1. Outras axudas concedidas ou solicitadas
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este proxecto.
Si se solicitou e/ou concedéronlle outras axudas para este mesmo proxecto
(indicar a continuación):
ORGANISMO:
1.
2.
3.

IMPORTE

2. Outras axudas de mínimis:
Non se solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de mínimis
Si se solicitou e/ou concedéronlle axudas de mínimos (indicar a continuación):
ORGANISMO:

ANO:

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULATORIA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e (ou obteña en réxime
de mínimis doutras administracións públicas oi doutros entes públicos , a partir da data desta
declaración.

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de subvencións

5. Non estar inhabilitado para a obtención de axudas en calquera dos nos casos previstos nos
números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xullo de subvencións de Galicia.

6. Estar ao día no pagamento de obrigas coa Administración Pública.
7. Que non foi excluído/a do acceso aos beneficiarios derivados da aplicación dos programas de
emprego, conforme ao establecido no TR da Lei sobre infraccións e sancións na orde Social,
aprobada polo RDL 5/2000 do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
infraccións e sancións na orde social.

DECLARACIÓN:

Que á vista do acordo da Xunta de Goberno Local relativo á aprobación das Bases e convocatoria para ano 2018 do
Programa de Axudas municipais para a creación de empresas e logo de coñecer e as súas bases reguladoras,
DECLARO QUE A EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS dos untos 1.2 e 1.3 das bases reguladoras e convocatoria do
Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas.

REQUISITOS DA EMPRESA SOLICITANTE (1.2 e 1.3 da Base 1ª)
Son un empresario/a individual ou unha PEME

O centro de traballo da empresa está localizado no Concello de Cambados
Iniciou a actividade entre o 01 de xaneiro e o 30 de novembro de 2018
Ë unha empresa de nova creación (Non transformación de forma xurídica)
Creei polo menos o meu posto de traballo ou de algún dos promotores
A empresa e os promotores non teñen débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de
Economía e Facenda, ca AEAT nin co Concello de Cambados.
Non estou incurso/a, e os promotores/as, tampouco nas prohibicións para obter a
condición de beneficiario/a previstas no artigo 10 da Lei de Subvencións de Galicia e no
artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións.

SI

NON

Que ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de
Valoración e Seguimento do Departamento de Promoción Económica, seguindo o estipulado nas bases e
convocatoria para o ano 2018 do Programa de Axudas e Creación de Empresas.
SOLICITO: A concesión da correspondente axuda para a creación de empresas, por importe total de

250 (€) EUROS, de acordo co especificado nas bases reguladores da convocatoria.
Cambados, a

de

de

Asdo.

Autorizo ao Concello de Cambados, para realizar a comprobación con outras administración da
veracidade dos datos declarados na presente solicitude.
Os datos que se aportan serán tratados de acordo á Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de
protección de datos de carácter persoal.

ANEXO I
MEMORIA XUSTIFICATIVA PROXECTO EMPRESARIAL
1. DATOS PERSOAIS DOS PROMOTORES:
Nome

1º apelido

PROMOTOR/A 1.
2º apelido

DNI/CIF

Tempo permanencia en desemprego

teléfono

PROMOTOR/A 2.
1º Apelido
2º Apelido

Nome

DNI/CIF

Tempo permanencia en desemprego

Teléfono

PROMOTOR/A 3.
1º apelido
2º apelido

Nome

DNI/CIF

Tempo permanencia en desemprego

Teléfono

2. DESCRICIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL
Actividade económica (descrición):
Nome da empresa ou razón social
Localidade

CIF
C.P

Data Inicio actividade:
3.

Provincia
Epígrafe IAE:

CREACIÓN DE EMPREGO:

Número de postos de traballo creados: _______________________
Promotores autoempregados: _______________________________
Traballadores contratados: __________________________________

4- PLAN ECONÓMICO FINANCIEIRO (Pode achegarse en documento aparte)
PLAN DE INVESTMENTO E FINANCIACIÓN INICIAL

Cambados a

de

de

Asdo.
Autorizo ao Concello de Cambados, para realizar a comprobación con outras administración da
veracidade dos datos declarados na presente solicitude. Os datos que se aportan serán tratados de
acordo á Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

