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Imprès de sol·licitud: MEMÒRIA INICIAL (Annex 1) 

 

DADES DEL PROJECTE:  
Memòria descriptiva de les actuacions per les quals sol·licita ajuda i pressupostos detallats: 
(Cal aportar pressupostos detallats o factures proforma de les actuacions. Si ho detalla en 
este apartat adjunte tantes fulles com requerisca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu si el projecte requerix llicència d’obres de l’Ajuntament  

Sí que requereix llicència d’obres      No requereix llicència d’obres 
 

Resum: Costos del projecte (detall de les despeses i inversions incloses en el projecte) 
 

Concepte Import (sense IVA) 
Despeses de rehabilitació i adequació de locals  
Mobiliari i maquinària  
Despeses en publicitat i promoció  
Despeses de participació en fires  
Programari informàtic i maquinària d’ús comercial  
Comerç electrònic i pàgines web  
Total (Sense IVA)  

 
 

Si hi aporta altres documents a més del projecte, indique quins són:  
 
 
 

Firma del representant legal o apoderat i segell de l’empresa sol·licitant: 
Sr /Sra. 

NIF ________________________ 

A                          ,         de/d’                          de 2013 
 
Quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 
18.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o 
assistència tècnica, el beneficiari haurà d'aportar també justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, llevat que per les especials característiques dels gastos subvencionables no existisca en el mercat suficient 
nombre d'entitats que el subministren o presten, i així es faça constar en un informe, o llevat  que el gasto subvencionat 
s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure 
en la més econòmica, i caldrà justificar en una memòria l'elecció en un altre sentit. La no-presentació de les memòries a 
què fa referència este apartat, o la insuficiència d’aquestes, podrà donar lloc a una minoració de l'ajuda concedida”.   
Estes ofertes i/o els informes corresponents hauran de presentar-se una vegada concedida l'ajuda, al moment de justificar 
la realització del projecte. 


