ANNEX I
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
DADES DEL SOL·LICITANT
En/Na

, amb NIF/NIE

, amb domicili en
en la població de
telèfon de contacte

, amb el codi postal
i el correu electrònic

, nascut/da el
,
, amb el
.

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (Només en case de ser menor)
En/Na
, amb NIF/NIE
, com a
pare/mare, tutor/a o representant legal de la persona sol·licitant menor d’edat,
autoritze la seua participació en la convocatòria per a la concessió d’ajudes directes a
projectes d’autoocupació: Projecte Empoblar 2, empoderar per a poblar.

Signatura

SOL·LICITE
La concessió de l’ajuda per a l’autocupació «Empoblar 2: Creació d’empreses» segons la
convocatòria i bases del programa, per un període obligatori de NOU MESOS pel que fa
al manteniment de l’activitat.
Per a la acreditació del compliment dels requisits establerts en la convocatòria de
l’ajuda,
ADJUNTE a esta sol·licitud la següent documentació:
1.

Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant.

2. Redacció de la memòria descriptiva del projecte segons ANNEX II.
3. Declaració responsable d'altres ajudes minimis percebudes segons ANNEX III.
4. Acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la seguretat social, així com per reintegrament de subvencions,
i no es troba incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de
persona beneficiaria a les quals fa referència l'art. 13.2 de la LGS. De conformitat a
l’article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el

EMPOBLAR

Reglament de la Llei General de Subvencions i adequant-se a allò establert en
els articles 24 i 25 de la LGS., segons model adjunt en ANNEX IV.
5. Fitxa actualitzada de manteniment de tercers, emplenada segons l’ANNEX V.
6. Formulari d'autobaremació segons ANNEX VI junt amb la documentació
requerida que acredite els criteris.
7. Certificat d'empadronament.
8. Informe de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte avalat pel
departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
9. Certificat d'inscripció en Garantia Juvenil.

Signatura

En

EMPOBLAR

,a

de

de 20

