SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CREACIÓ, CREIXAMENT I SUPORT
D'EMPRESES DE BASES TECNOLÒGICA (START-UPS)
Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/CIF

Representant
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/CIF

Apoderament-representació
Document

Notari

Protocol

Data

S'adjunta document

, i AUTORITZO a la seva consulta i incorporació en

El document ja ha estat presentat a l'ajuntament en data
l'expedient administratiu objecte d'aquesta sol·licitud

Dades de contacte a efectes de notificacions

Sol·licitant

Tipus de via

Nom de la via

Núm.

Codi Postal

Població

Província

Telèfon

Mòbil

Fax

Representant

Pis

Porta

Correu electrònic

Documentació adjunta
En el cas que l'empresa sigui constituïda per una persona física:
DNI del sol·licitant
Alta censal (model 036 o 037 de l'Agència Tributària)
En el cas que l'empresa sigui una persona jurídica
CIF
Escriptura de constitució inscrita al Registre Mercantil
Escriptura de modificació, si és el cas, inscrita al Registre Mercantil
Tots els casos
Memòria justificativa de la creació de l'empresa emergent amb base tecnològica
Annex 1. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per obtenir la
condició de beneficiari/ària
Annex 2. Declaració responsable de l'empresa
DNI /NIE de la persona emprenedora
Certificat de la titularitat del compte corrent designat pel pagament de la subvenció

Autoritzo a l’ajuntament a consulta:
Padró municipal
Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència
Tributària i Seguretat Social
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament de Ripoll

Per tot això, SOL·LICITO A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL que tingui per presentat aquest escrit
i per fetes les manifestacions que conté previs els tràmits de rigor acordi concedir la petició
sol·licitada.
Signatura sol·licitant

Ripoll,

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per
l'Ajuntament de Ripoll, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. L'Ajuntament de Ripoll podrà utilitzar aquestes
dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l'exercici de les funcions
de l'ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altra
L'Ajuntament de Ripoll organismes autònoms i empreses municipals, en l'àmbit de les seves competències, podran fer ús de
les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació en preocessos selectius
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consetiment atorgat, en els
termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per internet a
(llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals)

