
 
 

 
Ref. núm. exp.: BAPC2022000004 

 
 

1. Dades de la persona sol·licitant o representant de l’empresa 
Nom i cognoms i/o raó social DNI / NIF/  NIE Data de naixement 

Adreça Població CP 

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

 
2. Dades de l’activitat (si és un projecte iniciat)  
Nom de l’activitat Data d’inici de l’activitat NIF de l’empresa 

Adreça de l’activitat Població CP 

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

 
3. Documentació que s’ha de presentar 

 
Original i fotocòpia del DNI/NIE/NIF 
Currículum de la persona sol·licitant 
Memòria estàndard de la idea emprenedora o del projecte empresarial i/o comercial ja iniciat 
4 fotografies (només si es tracta d’un projecte empresarial o comercial iniciat) 
Documentació que acrediti que l’activitat s’ha desenvolupat a Sant Vicenç dels Horts durant l’any 2018 (només si són 
projectes iniciats) 

BENEFICIARIS I TERMINIS: 
Concursaran en aquesta convocatòria: 
- Les idees emprenedores que es presentin fins l’últim dia de termini del concurs, que és el 10 d’octubre de 2022. 
- Els projectes empresarials i comercials iniciats des de l’1 de gener de 2019 fins al 30 de juny de 2022. 

 
DECLARO: 
- Que desenvolupo una activitat econòmica a Sant Vicenç dels Horts i posseeixo els permisos exigibles relatius a l'activitat 
(per a projectes ja iniciats). 
- Que, si és premiada, desenvoluparé la idea emprenedora a Sant Vicenç dels Horts al llarg dels 6 mesos següents a la 
recepció del premi. 
- No tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 
- No estic incurs/a en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
- No he estat sancionat/ada amb una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions. 

AUTORITZO: 
Autoritzo l’Ajuntament a comprovar qualsevol dada que calgui (fiscal, laboral, relativa al padró...) d’aquesta declaració pels 
mitjans de què disposi legalment. 

Signatura 
 
 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts,         de de 20       
Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa 
aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes establerts en la legislació vigent davant del/de la responsable del fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (pl. de la Vila, 1). 
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