RECORDATORI:
Aquest document es un Guió i no un formulari per emplenar directament

GUIÓ DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’INVERSIÓ PRESENTAT
CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT ALS PROJECTES D’INVERSIÓ EN ESTABLIMENTS I/O
ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, DE RESTAURACIÓ, D’OCI NOCTURN i D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

1. DADES BÀSIQUES DE L’ ACTIVITAT ECONÒMICA PER LA QUE ES SOL.LICITA LA SUBVENCIÓ
Nom
NIF/CIF
comercial
de serveis
restauració
oci nocturn
Tipus d’activitat
(marqueu amb una
altres (especificar )
X)
Telèfon de contacte
2. DADES DEL PROJECTE D’INVERSIÓ
Projecte d’Inversió
Finalitzat
(marqueu amb una X) En Execució
Pendent d’execució

allotjament turístic

Correu electrònic

Dates de realització
Dates de realització
Dates de previsió

3.

DIAGNÒSTIC
Explicació de la situació que dona lloc al projecte d’inversió pel qual es sol•licita la subvenció que haurà
d’incloure els següents aspectes:
3.1. Anàlisi de necessitats
3.2. Definició dels objectius
3.3. Actuacions a desenvolupar
3.4. Estimació de resultats a aconseguir

4.

PLA D’ACCIÓ
Explicació del projecte d’inversió que es proposa realitzar, que s’està portant a terme o que ja s’ha realitzat,
d’acord amb el següent esquema:
4.1. Relació d’actuacions i que formen part del Projecte d’Inversió.
4.2. Explicació de les actuacions del Projecte d’Inversió que haurà d’incloure els següents aspectes
4.2.1. Adequació als àmbits d’actuació indicats en aquesta Convocatòria
 Àmbit de Condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de la seva activitat
 Àmbit de millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a l’activitat
econòmica
 Àmbit del funcionament de l’activitat econòmica
 Àmbit de la sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica
4.2.2. Relació especificada de les mesures a valorar d’acord amb l’apartat característiques qualitatives del
projecte d’inversió de la clàusula 10 de la convocatòria
4.3. Pressupost econòmic de cada actuació

5.

COMPROMIS D’ACTUACIÓ
En el cas que el projecte no s’hagi realitzat, en el moment de presentar la sol•licitud, incorporar, al compromís,
d’iniciar l’actuació abans del 31-12-2021. Aquest compromís ha d’estar redactat en format de Declaració
Responsable i haurà de tenir nom i cognoms, DNI , adreça i signatura de la persona que declara

6.

ANNEX
6.1. Relació numerada de pressuposts i factures i sumatori de l’import total sense IVA i amb IVA del Projecte
d’Inversió presentat i annex amb totes les factures pagades, les factores proformes i els pressupostos.
En el cas de pressupost/os hauran d’estar detallats per conceptes i han de comptar amb les mateixes dades
que se especifiquen en una factura comercial; la signatura d’acceptació del pressupost en el que figuri la
data en la que es començarà i acabarà l’actuació.
Les factures i els pressupostos hauran d’anar a nom de l’ establiment pel que es presenta la sol·licitud de
subvenció

