
Sol·licitud d'acolliment a les ajudes a la recerca industrial i desenvolupament 
experimental 

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça (*)   Data naixement
    /  / 

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)       Sexe
           

Telèfon (*) Correu electrònic (*) Tipus de Notificació (triar una) (*)
        

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

    

Dades de la sol·licitud prèvia d'acolliment
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Número de registre d'entrada (*) (2)
   /  / 

Exposo que

Demano

Declaro responsablement
Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat:
-Que sóc titular d’una activitat ubicada al terme municipal d’Amposta.
-Que tinc atorgada llicència d’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència d’obertura). 
-Que he formalitat conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental amb la Fundació Eurecat (en endavant Eurecat), 

amb CIF núm. G-66210345.
-Que compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. 
- Que no em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 

38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
-Que compleixo els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC 

núm. 2553, de 7.1.1998).
-Que no he estat sancionat en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o 

molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, 
de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats 
requerides per aquest concepte. 

-Que compleixo les obligacions i no incorro en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu
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 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 
31.12.2002).

-Que disposo d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; 
amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les 
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals.

-Que compleixo l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar 
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 
250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 
36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

-Que en el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa 
sobre propietat intel·lectual 

-Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

En el cas d'estar acollit a altres subvencions o ajuts per al mateix concepte especificar-les:

Nota: Especificar el programa al qual s'acullen, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es 
troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant: 

Document acreditatiu representació (si s'escau) 

Autoritzo
a l'Ajuntament d'Amposta a verificar la veracitat de les dades declarades, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut.

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) Signatura de la persona sol·licitant (*)
 /  /  

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides  
passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la 
no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de  
les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 2/3IN
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Document identificatiu de l'interessat/ada (DNI, NIE, passaport o permís de residència)

Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)

Còpia del conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental entre el beneficiari i la Fundació Eurecat.



Autorització per a la consulta de dades d'altres administracions
La persona sotasignada autoritza a l'Ajuntament d'Amposta a fer la consulta de les dades necessàries a les Administracions 
Públiques següents per portar a terme la tramitació de la present sol·licitud:

En cas de no autoritzar la consulta de dades d'altres administracions públiques, la persona sol·licitant haurà de presentar la 
documentació requerida i degudament compulsada.

Data autorització (dd/mm/aaaa) Lloc
 /  /                                                   

Signatura de la persona autoritzant

(*) Camps d'entrada obligatòria 
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
(2) Número de registre d'entrada: L'identificador assignat pel Registre d'Entrada al moment d'entregar la sol·licitud prèvia anterior.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides  
passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la 
no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de  
les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 3/3IN
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Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT i la TresoreriaGeneral de la Seguretat Social

Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques

Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat
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