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Annex 2. Informació i documentació requerida 
Sol·licitud  
Subvencions Actua Empresa 2019 

 

 
 
1. Informació del sol·licitant: 

• Nom de la societat o de l’empresari. 

• Nom del comerç. 

• NRT. 

• Número de Registre de Comerç / Professió Titulada. 

• Representant legal. 

• Adreça. 

• Telèfon. 

• E-mail. 

• Persona de contacte. 
 

2. Informació del proveïdor: 

• Nom de la societat o de l’empresari. 

• Nom del comerç. 

• NRT. 

• Número de Registre de Comerç / Professió Titulada. 

• Representant legal. 

• Adreça. 

• Telèfon. 

• E-mail. 

• Persona de contacte. 
 

3. Informació del servei sol·licitat: 

• Servei seleccionat (Annex I). 

• Import pressupostat (IGI no inclòs). 

• Objectius de la contractació del servei. 

• Data de finalització prevista. 
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4. Declaració responsable conforme el sol·licitant: 

• Compleix amb les bases de la convocatòria. 

• 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. 

• Consta inscrit en el Registre de Comerç o en el Registre de Professions Titulades, 
segons correspongui. 

• Disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de la resta de documents 
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació aplicable. 

• No ha rebut cap ajut en el marc de les Subvencions Actua Empresa. 
 

5. Declaració de vinculacions entre el sol·licitant i el proveïdor. 

 

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 servei pel que es demana la subvenció, que haurà d’incloure la 
menció “El proveïdor d’aquest servei declara haver llegit i accepta expressament el 
contingut de les bases reguladores de les Subvencions Actua Empresa 2019, avís del 
11 d’abril del 2019 (BOPA núm. 35)”, amb signatura original i segell del sol·licitant i del 
proveïdor. 

• Certificat de no deute de Tributs. 

• Certificat de no deute 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. 

• Només per serveis de disseny i posicionament web: informe de situació actual de la 
web incloent captures de totes les pantalles actuals i informes sobre posicionament 
previ de la pàgina que incloguin les mètriques principals, elaborats amb eines del tipus 
Google Analytics, Google Search Console, Seo Tester Online o Seo Site Checkup. 
Aquestes dades hauran de formar part d’un informe previ en que es detallin les accions 
que es portaran a terme per a cadascun dels objectius. 

• Només per serveis de màrqueting digital: informe previ amb les mètriques bàsiques a 
les que afectaran les feines pressupostades. Aquestes dades hauran de formar part 
d’un informe previ en que es detallin les accions que es portaran a terme per a 
cadascun dels objectius. 

 

7. Declaració conforme el sol·licitant declara haver llegit i acceptar expressament el 
contingut de les bases reguladores de les Subvencions Actua Empresa 2019. 


