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Annex 2. Formulari de sol·licitud
Subvencions Actua Empresa 2018

1. Sol·licitant

Nom de l’entitat

NRT

Registre de Comerç / Registre de Professions Titulades

Representant legal

Adreça

Codi postal

Parròquia

Telèfon

Adreça electrònica

2. Persona de contacte

Nom i cognoms

Passaport / document d’identitat

Telèfon

Adreça electrònica

Autorització (si s’escau)

Lloc i Data:

REFERÈNCIA:Espai a omplir per Actua
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3. Proveïdor de serveis seleccionat

Nom de l’entitat

NRT

Registre de Comerç / Registre de Professions Titulades

Representant legal

Adreça

Codi postal

Parròquia

Telèfon

Adreça electrònica

Marqueu el/s servei/s

4. Tipus de servei/s i import pressupostat

Introduïu-hi l’import (sense IGI)

Import pressupostat
Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci.

Recerca tecnològica / Cerca de tecnologia.

Incorporació de noves tecnologies.

€

€

€

Import pressupostat
Diagnosi del potencial d’internacionalització.

Plans de promoció internacional que incloguin com a 
mínim dos o més dels serveis següents: (i) selecció 
de producte/servei, (ii) preselecció de països, (iii) se-
lecció de països, (iv) selecció de canal de distribució, 
i (v) llista de clients potencials.

€

€

Innovació

Internacionalització
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Assessorament en transaccions comercials interna-
cionals.

Disseny i posicionament web orientat a mercats 
internacionals.

Màrqueting digital orientat a mercats internacionals, 
incloent-hi el posicionament en xarxes socials.

Assessorament i acompanyament per a la participa-
ció en fires internacionals.

Serveis de disseny i muntatge d’estands en fires 
internacionals. 

Contractació d’espais en fires internacionals.

€

€ 

€

€ 

€ 

€

5. Objectius que el sol·licitant pretén assolir amb la contractació d’aquest servei

Import pressupostat
Recerca de recursos humans especialitzats en inno-
vació, internacionalització i/o optimització de proces-sos 
empresarials.

Subcontractació de les figures d’“export manager” o 
“innovation manager”.

Serveis de reestructuració de personal orientats a 
millorar la competitivitat, sempre que no hi hagi cap 
disminució del nombre de treballadors.

Disseny i posicionament web orientat al comerç 
electrònic.

Sistemes de gestió de l’activitat empresarial.
Serveis d’assessorament per obtenir certifica-cions 
voluntàries ISO.

€

€ 

€ 

€ 

€ 

€

Optimització empresarial

Serveis destinats a implementar l'operativa 
necessària per vendre els productes i serveis 
de l'empresa a través de canals electrònics.

€
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6. Documentació

Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal (només si no és un càrrec inscrit al 
Registre de Societats)

Pressupost del/s servei/s pel/s que es demana la subvenció (Formulari)

Certificat de no deute de Tributs.

Certificat de no deute de del Comú on estigui registrat el comerç o la professió titulada.

Certificat de no deute de la CASS.

Compte de resultats de l’exercici immediatament anterior a la data de la sol·licitud.

7. Declaració responsable

Amb aquest document, i d’acord amb el que estableixen les bases reguladores de les Sub-
vencions Actua Empresa 2018, avís del 20 de setembre del 2018 (BOPA núm. 55), el sol·li-
citant

DECLARA

1. Que i el proveïdor seleccionat compleixen els 
requisits establerts per les bases 2 i 5 d’aquesta convocatòria;

2. Que                                                             no ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a
les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals;

3. Que consta inscrita en el Registre de Comerç o 
en el Registre de Professions Titulades, segons correspongui;

4. Que                                                                  disposa dels llibres comptables, dels regis-
tres diligenciats i de la resta de documents degudament auditats, en els termes que exigeix
la legislació aplicable.

8. Declaració de vinculacions

Amb aquest document, i d’acord amb el que estableixen les bases reguladores de les Sub-
vencions Actua Empresa 2018, avís del 20 de setembre del 2018 (BOPA núm. 55), el sol·li-
citant

DECLARA que no hi ha cap vinculació entre l’empresa i el proveïdor de serveis         
, que prestarà el/s servei/s subvencionat/s 

en el marc d’aquest programa.
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proveïdor de serveis , que prestarà 
el/s servei/s subvencionat/s en el marc d’aquest programa i sol·licita autorització a 
Actua Empresa per tal de procedir a la seva contractació.

Tipus de vinculació:

El sol·licitant declara haver llegit i accepta expressament el contingut de les bases reguladores de 
les Subvencions Actua Empresa 2018, avís del 20 de setembre del 2018 (BOPA núm. 55). 

Lloc i Data:

Signatura i segell de l’empresa beneficiària

NOTIFICA que hi ha la vinculació que es detalla seguidament entre l’empresa i el 
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Pressupost del servei (s’ha de presentar un pressupost separat per a cada tipologia de servei)

Subvencions Actua Empresa 2018

Servei (utilitzant la terminologia del programa) Import pressupostat €

2. Descripció del servei

3. Temps de dedicació previst (hores)

1. Servei que s’ha de dur a terme

Lloc i Data:

REFERÈNCIA:Espai a omplir per Actua
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El proveïdor d’aquest servei declara haver llegit i accepta expressament el contingut de les bases 
reguladores de les Subvencions Actua Empresa 2018, avís del 20 de setembre del 2018 (BOPA 
núm. 55). 

Sr./Sra. Sr./Sra. 

Empresa beneficiària Proveïdor/a del servei

4. Calendari d’execució del servei

Inici del servei

Període al

Activitat

Període al

Activitat

Període al

Activitat

Període al

Activitat

Període al

Activitat

Finalització del servei

Període al

Activitat
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