
Sóc PIME. Quina documentació he d'aportar?

• Fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant.

• Fotocòpia de l'escriptura d'apoderament del representant legal.

• Fotocòpia de l'escriptura de titularitat real de la societat.

• Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat.

• En cas que el domicili social estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, documentació acreditativa   
 que l'empresa disposa almenys d'un establiment de desenvolupament d'activitat en territori valencià.

• Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat pública,  
 nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data   
 d'atorgament i l'ens atorgant.

• Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari i compromís exprés del   
 compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant.

• Comptes anuals dels dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la data de la sol·licitud de 
 finançament.

• Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys previsionals del sol·licitant, corresponents a l'exercici 2020,   
 incloent si escau els estats previsionals del grup al qual pertany.

• En cas de comunitats de béns, model 184 d'Entitats en règim d'atribució de rendes, Declaració anual i  
 Declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys 
 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament dels socis comuners.

• Declaracions de l'impost de societats corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la  
 data de la sol·licitud de finançament.

• Declaracions resumeixen-anual de l'IVA (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019.

• Declaracions trimestrals de l'IVA (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019 i 2020, 
 així com les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.

• Última declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347).

• Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.

• Memòria Tècnica, conforme a l'Annex IV d'aquesta Convocatòria.




