ANNEX 0. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD PER LA PERSONA SOL·LICITANT
Annex 1 – Relació dels codis de la classificació Nacional d’activitats econòmiques que poden optar a aquesta
convocatòria.
Annex 2 – Sol·licitud de la subvenció i declaració responsable de compliment, relació dels requisits i
condicions.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segells originals)

ANNEX 1. RELACIÓ DE CODIS CNAEs

1811

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes

474

1812

Altres activitats d'impressió i arts gràfiques

475

1813

Serveis de pre-impressió i preparació de suports

973.1

1814

Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta

973.3

3530

Suminisitrament de vapor i aire acondicionat

504.3

4520

Manteniment i reparació vehicles a motor

691.2

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

654.6-654.2

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i es seus recanvis i accessoris

691.2

4719

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats

662.2-661.9

472
Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments
(exclòs
especialitzats
4726)

647-641
(exclòs 646)

4741

Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en
establiments especialitzats

659.2

4752

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre (souvenirs)

653.3

4754

Comerç al detall d’aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

653.2

4759

Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats

653.6-651.4

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

659.4

4762

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments
especialitzats

659.4

4764

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats

659.6

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

659.6

4771

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

651.2-651.3651.6

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

651.6

4774

Comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

659.3

4775

Comerç al detall de productes cosmètics e higiènics en establiments
especialitzats

652.2-652.3

4776

Comerç al detall de flors,plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i
aliments per a aquests en establiments especialitzats

652.4

4777

Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

659.5

4778

Altre comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats

653.9

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i

663.2-663.3

en mercats ambulants
4789

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

651.5-663.9

4799

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en
mercats ambulants

663.2

4932

Transport per taxi

721.2

5510

Hotels i allotjaments similars

681

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

684

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes

687

5590

Altres allotjaments

682-683

5610

Restaurants i llocs de menjars

671. (1-5) 672 (1.2.3)

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

677.9

5629

Altres serveis de menjars

423.9

6312

Portal webs

845

7420

Activitats de fotografia

973.1

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleuger

854.1

7712

Lloguer de camions

855.9

7721

Lloguer d'articles d'oci i esportius

967.3-855.3

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos

856.2

7729

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'us domèstic

859

7733

Lloguer de maquinaria i equips d'oficina, inclosos ordinadors

853

7734

Lloguer de mitjans de navegació

855.2

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri

849.9

7739

Lloguer d'altre maquinaria, equips i bens tangibles n.c.o.p

849.9

7911

Activitats de les agències de viatges

755

7912

Activitats dels operadors turístics

755

7990

Altres serveis de publicitata i activitats relacionades amb el mateix

844

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats
especialitzades d'oficina

973.1-973.2973.3

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

825

8559

Altres educacions n.c.o.p. acadèmies, centres de formació i centres privats
d’ensenyament no reglat

933.9

8690

Altres activitats sanitàries

944

9102

Activitats de museus

966.1

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

966.2

9313

Activitats dels gimnasos

967.2

9319

Altres activitats esportives

967.1

9321

Activitats dels parcs d'atraccions i parcs temàtics

981.3

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment

982.4

9523

Reparació de calçat i articles de cuir

691.9

9525

Reparació de rellotges i joieria

691.9

9601

Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell

971.1

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

972.1-887972.2

9604

Activitats de manteniment físic

049

ANNEX 2. SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ
CODI SIA:.........................................
CODI DIR3:......................................
Direcció General de Comerç

Nom de l’empresa:.................................................................................................................................................
CIF/DNIE/NIE:...........................................Telèfon:...........................................Fax:..............................................
Codi Nacional d’Activitat Econòmica de l’Empresa:...............................................................................................
Descripció de l’activitat:..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nom de l’establiment comercial:.............................................................................................................................
Adreça de l’establiment:.........................................................................................................................................
Població:....................................................................................... Codi Postal:.....................................................
Adreça electrònica:.................................................................................................................................................
Nom i DNI del/de la representant legal:..................................................................................................................
Persona de contacte:..............................................................................................................................................
Direcció a l’efecte de notificacions:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:


De ser representant de l’entitat i de tenir poder suficient per a aquesta representació.



De complir la condició de ser una microempresa, perquè amb referència a l’exercici 2020:
- El nombre de treballadors és:.........................................................................................................
- El volum de negoci (facturació) és:.................................................................................................
- El total del balanç general actual es:...............................................................................................



De tenir un establiment obert al públic, situat a l’adreça indicada abans.



De adherir-se al programa i comprometre’s a complir els compromisos establerts.



De no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



De no incórrer en cap dels supòsits establerts en l’article 10 del text Refós de la Llei de Subvencions,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre.



De no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries en els darrers tres (3) anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere d’acord amb l’establert a l’article 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.



De facilitar totes les possibles actuacions de control per comprovar que s’ha duit a terme
correctament l’objecte d’aquests ajuts.



De coneixement i acceptació de les bases i el procediment establert per gestionar el programa
subvencional.



De tenir la seva situació regularitzada en quant a les seves obligacions tributàries, amb la seguretat
social i amb l’Ajuntament d’Inca.



De poder acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se li exigeixi.



De que totes les dades exposades en aquest document son certes.

Inca, ..................... de ............................................. de 2021
(signatura i segells originals)

