Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC
Entrada núm.
Entrada data
Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic
Revalorització econòmica

SOL·LICITUD INCENTIUS PER A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE AL MUNICIPI DE DELTEBRE – EXERCICI 2019

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms / Raó Social

Adreça

Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms / Raó Social

Adreça

Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF/ NIE/Passaport

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

3.- DOCUMENTAICÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR

Marqueu amb una creu (x)
Documentació que acredita que es donen els requisits per ser persona beneficiària de la
subvenció en les presents bases (veure base 6)1
DNI/NIF del sol·licitant
Memòria descriptiva de l’activitat
Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’Empresaris, Professionals i
Retenidors (Mod. 036 o 037)
Certificat al corrent de les obligacions amb Hisenda
Certificat al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Certificat al corrent de les obligacions amb la Generalitat de Catalunya

1

Veure full annex (I)

1
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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Declaro, responsablement i sota la meva responsabilitat, que em trobo al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de
Deltebre, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, en el moment de la sol·licitud.

(Signatura)

4.-L’INCENTIU QUE ES SOL·LICITA ÉS PER A LA QUOTA/ES DE:
Marqueu amb una creu
Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial
Taxa per l’Ocupació de Domini Públic amb taules i cadires o amb mercaderies (o
vinculada amb l’activitat)
Taxa de Salubritat i Sanitat Pública
Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments
Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica
Preu Públic per subministrament d’aigua i clavegueram
Taxa per Activitats Cinegètiques

5.- DOCUMENTACIÓ PER VALORAR PER MIG DELS CRITERIS DE LES BASES:
Marqueu amb una creu els criteris que considereu que s’han de ponderar per a valorar la
concessió de la vostra subvenció, així mateix, aporteu la documentació que cregueu escaient
als efectes de valorar:

Nombre
de
contractades

persones

Jornada laboral de les
persones
de
nova
contractació

Per cada persona contractada
Per cada persona contractada que
sigui jove o sènior
Per cada persona contractada del
sector primer
Hores de contractació amb un mínim
de 4 hores

5 punts/persona
3 punts/persona
2 punts/persona
3 punts/hora fins un màxim
de 12 punts

2
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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Durada del nou contracte
Grau de vinculació
l’activitat turística

de

Grau de qualitat en la
millora
de
l’establiment/activitat
i
posada en valor de
l’activitat econòmica del
municipi
Ser jove emprenedor (35
anys
o
menys)
o
emprenedor sènior (55
anys o més)
Petit comerç i comerç de
proximitat en estat de
fragilitat

Sector
primari
i
agroalimentari
Millora de la imatge de
poble

,

de/d’

Per cada mes d’excés del mínim de 6
mesos
Per activitat d’allotjaments (casa
rural, habitatge d’ús turístic, hotels,
càmpings i pensions)
Activitats de serveis turístics
(activitats comlementàries)
Per activitats de restauració
Augment de m², amb un mínim de 20
m²
Millora estètica
Per canvi de local amb millora
d’ubicació i servei

2 punts fins un màxim de 12

Per inici d’una activitat econòmica al
municipi

36 punts

Posada de la tradició i del “saber fer”
propi d ela cultura de la nostra terra
Posada en valor del comerç i del
tracte familiar
Activitat del mercat de km0 i del petit
comerç
Activitat en situació de fragilitat per
causa de la “crisi del petit comerç”
Activitat en situació de fragilitat del
sector primari
Rehabilitació de la façana d’una
edificació
Millora estètica exterior d’una
edificació
Millora estructural que impliqui
millora estètica exterior

Fins a 12 punts

10 punts

15 punts
20 punts
Fins a 12 punts
Fins a 12 punts
Fins a 12 punts

Fins a 12 punts
Fins a 12 punts
Fins a 24 punts
Fins a 24 punts
Fins a 24 punts
Fins a 36 punts
Fins a 48 punts

de 2019

Signatura,

3
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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Annex I

6.1.- Per tal de ser beneficiari dels incentius previstos en les presents bases caldrà justificar un o més dels requisits
que es relacionen a continuació, i que resulten acumulatius:
a) La contractació d’una persona o més del municipi, inscrites al SOC o a la Borsa de Treball de l’Ajuntament
de Deltebre, d’una durada mínima de 6 mesos amb una jornada mínima de 4 hores diàries o l’equivalent
mensual. El contracte haurà d’haver-se iniciat entre l’01/10/2018 i el 30/09/2019.
b) L’inici d’una activitat quan el titular i qui realment explota l’activitat econòmica:



Té fins 35 anys
Té 55 anys o més

Justificar que l’activitat sigui realment explotada per la persona titular i que a més, és considerada l’activitat
principal de la persona beneficiària de la subvenció.
c) L’inici o reinici d’una activitat amb enfocament turístic, comerç de proximitat, petit comerç, comerç de
km0, amb domicili social al centre de treball o descentralització a Deltebre i que es dugui a terme entre
l’01/10/2018 i el 30/09/2019. També per mig de l’acreditació de dur a terme una activitat, amb més de 2
anys de trajectòria, que sigui considerada petit comerç, comerç de proximitat o comerç de jm0 i que estiui
patint la “crisi del petit comerç”, acreditació que es realitzarà per mig de l’aportació de qualsevol
documentació que posi de manifest els estats comptables dels dos últims exercicis o, qualsevol altra que
aporti la persona interessada o que sigui sol·licitada per l’Ajuntament i que sigui susceptibles de posar de
manifest que s’està patint la “crisi del petit comerç”.
d) Que els canvis que han donat lloc a la sol·licitud de la llicència d’obertura d’establiment o declaració
responsable suposen una millora valorable en el sentit de la qualitat i quantitat de l’oferta del municipi, ja
sigui per canvi de local, millores en l’existent o altres. La millora ha de suposar la posada en valor de la
qualitat de l’activitat econòmica i la competitivitat al municipi de Deltebre.
e) Justificar l’inici d’una activitat laboral amb domicili social i centre de treball a Deltebre vinculada al sector
primari, agroalimentari i turístic, i que el titular de l’activitat té 40 anys o menys i sigui realment el que
explota l’activitat, i aquesta és considerada l’activitat principal de la persona beneficiària de la subvenció.
f) L’obtenció d’una llicència d’obres l’objecte de la qual sigui, en una edificació:




La rehabilitació de la façana
Qualsevol altra millora estètica exterior
Qualsevol millora estructural que comporti també millora estètica exterior

g) L’ocupació de domini públic amb taules i cadires o amb mercaderies amb la pertinent autorització i, si
s’escau, inspecció municipal.

4
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Hisenda
SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES
BANCÀRIES PER ALS TERCERS

I. Dades del creditor
Cognoms i nom / raó social :
NIF :
Telèfon :

Domicili :
Població :

Adreça electrònica:

CP :
Pàgina Web:

Nom i cognoms del representant :
D.N.I. :

En qualitat de :

II. Alta o modificació de dades bancàries
Denominació de l’entitat :
Domicili de l’oficina :
Codi compte client (CCC)

Codi entitat

Oficina

DC

Número de compte

IBAN
BIC
III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes

Data :

Signatura

IV. Diligència a complimentar per l’entitat financera (és imprescindible d’emplenar)
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és
l’autoritzada per disposar dels fons del compte esmentat

El director/La directora
Aquest document cal enviar-lo a:

Segell

Ajuntament de Deltebre
Pl. Vint de maig,1
43580 Deltebre
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Deltebre, amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació
vigent, adreçant-vos a l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament.
l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

