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Annex 2. Informació i documentació requerida 
Sol·licitud Subvencions Actua Empresa 2021 

 

 
 
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. 

• Pàgina web.  

 

2. Informació sobre el projecte 

• Sector de l’empresa 

•  Explica’ns en què consisteix el projecte que voleu dur a terme per la vostra empresa 
que justifica la implicació dels proveïdors i serveis que presenteu per subvencionar.  

• Quins són els reptes de negoci als que espereu que respongui aquest projecte dins de 
la vostra empresa i quina és l’estratègia empresarial que espereu completar. 

• Recursos assignats: Qui de l’equip intern de l’empresa està vinculat i ajudarà a portar 
a terme el projecte? Hi ha involucrats assessors o equips externs? Quins?  

• Desglosa el cost del projecte amb les diverses despeses a realitzar.  

• Especifica el cronograma d'execució del projecte i dels indicadors de seguiment.  

• Especifica quin és el grau d'innovació per la vostra empresa del projecte i/o de connexió 
internacional del mateix. 

• Serveis subvencionables 

 

3. Informació del proveïdor o proveïdors: 

• Nom de la societat o de l’empresari. 

• Nom del comerç. 

• NRT. 

• Número de Registre de Comerç / Professió Titulada. 
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• Representant legal. 

• Adreça. 

• Telèfon.  

• E-mail.  

• Persona de contacte. 

• Pàgina web.  

 

4. Informació del servei o serveis sol·licitats: 

• Servei seleccionat (Annex I). 

• Import pressupostat (IGI no inclòs). 

• Objectius de la contractació del servei.  

• Data de finalització prevista. 

 

(Es poden afegir més serveis) 

 

4. Declaració responsable conforme: 

• L’empresa sol·licitant i el proveïdor compleixen amb les bases de la convocatòria.  

• Que l’empresa sol·licitant 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.  

• Que empresa sol·licitant consta inscrita en el Registre de Comerç o en el Registre de 
Professions Titulades, segons correspongui.  

• Que l’empresa sol·licitant disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i 
de la resta de documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació 
aplicable. 

• Que l’empresa sol·licitant  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) 

• Pressupostos dels serveis pels quals es demana la subvenció, que hauran 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 2021, avís del 
19 de maig del 2021, amb signatura original i segell del sol·licitant i del proveïdor. 
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• 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. 

 

7. Declaració conforme el sol·licitant i proveïdor declarant haver llegit i acceptat 
expressament el contingut de les bases reguladores de les Subvencions Actua 
Empresa 2021. 

 

 

Lloc i Data 

Signatura i segell de l’empresa beneficiària 

 

 


