Ajuntament d’Alcoi
Comerç

PROGRAMA MUNICIPAL (Inici @) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA CREACIÓ DE
MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD (ANNEX I).

 Declaració responsable que comprenga els punts següents (Annex II).
 En cas de persona física: còpia de el Document Nacional d’Identitat.
 En cas de persona jurídica: còpia del CIF de l’empresa, còpies del D.N.I. de qui ostente la
representació de la mercantil, de les escriptures de constitució de la societat i poders de
representació, si escau.

 Alta en Hisenda o certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat econòmica
amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el de al local de desenvolupament
de l’activitat.

 En cas de sol·licitud de subvenció superior a 3.000 €: Certificat actualitzat d’estar al corrent
front obligacions tributàries i front de la seguretat social.

 Factures corresponents als conceptes subvencionables, amb justificants de pagament
emesos. Les dates de les factures hauran d’estar compreses entre l’1 d’octubre de 2019 i
la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

 Còpia llicència obertura, o, si s’escau, document acreditatiu de el vistiplau de l’Ajuntament
per al funcionament de l’activitat.

 Fitxa de manteniment de tercers (dades domiciliació bancària) segons model normalitzat.
(En cas de no haver-se presentat amb anterioritat a l’Ajuntament d’Alcoi o hagués canviat).

 Declaració d’ajudes de mínimis, segons model normalitzat (annex III).
 En el supòsit que se sol·licite subvenció per despeses de lloguer: Contracte d’arrendament
en vigor, la factura i el justificant del pagament de les mensualitats corresponents, havent
de figurar com a arrendatari la persona física / jurídica sol·licitant de les ajudes.

 En el supòsit que es sol·licite subvenció de despeses i inversions en obres de
condicionament i reforma de locals comercials: Documentació presentada per a l’obtenció
dels permisos corresponents, factures i justificant del pagament.
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