
 
 
Justificació i sol·licitud de pagament d’ajuts als nous emprenedors empadronats 
al municipi de Constantí i l’afavoriment de la creació de noves empreses al 
municipi de Constanti.  
 
Dades del representant 

 

Nom i cognoms:                                                            NIF: 
 

En qualitat de: 

 
Dades de l’empresa o emprenedor/a sol·licitant 

 
Nom o raó social:              NIF: 
 

Adreça:    Població:   C.P.: 
 

Telèfon:      Fax:      Adreça electrònica: 
 

Activitat econòmica:     IAE principal: 
 

Documentació que s’adjunta:  
     Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, o últim cas, autorització a l’Ajuntament de 
Constantí per obtenir-los al seu nom. 
     Alta al règim corresponent de la Seguretat Social i al cens fiscal (IAE).  
     Autorització administrativa o comunicació que l’habiliti per exercir l’activitat  
     Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal. S’expedirà d’ofici 
per l’Ajuntament i s’incorporarà a les sol·licituds (en el cas d’empreses amb seu 
al municipi)  
     Número de compte bancari del que és titular la persona física o jurídica que 
ha demanat la subvenció. 
 
Dades per l’abonament de l’ajut 

  
                  IBAN                Codi de l’entitat         Codi de l’agència     DC            Núm. de compte  

  
      

Data, signatura i segell 

 
Constantí, ...... de ............................ de 2017 
Signatura de la persona que sol·licita                              Segell de l’empresa 
 

 
 
 
 

Amb aquesta sol·licitud, manifesto l'acceptació expressa de les Bases que regeixen aquest 
procediment de concessió de subvencions, i el ple sotmetiment a la normativa reguladora de les 
subvencions, en especial a la Llei 38/2003, General de Subvencions i el reglament que la 
desenvolupa 
 
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l´Oficina Municipal de Treballde responsabilitat de 
l'Ajuntament de Constantí amb la finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establers a la Llei orgànica 
5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercicir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
presentant un escrit a l'Ajuntament de Constantí, Cr. Major, 27-43120 Constantí 

                        


