
1. MICROCREDIT NEGOCIS MICROBANK FEI – COVID19 CONVENI ENTITATS 

- Informe de necessitats de circulant emès pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 

- Justificant de resum d’ingressos i despeses per calcular les necessitats de liquiditat 

(justificant la necessitat del capital) 

2. MICROCREDIT NEGOCIS CONVENI ENTITATS 

Empreses nova creació 

1.1 Pla d’Empresa 

1.2 Informe de Viabilitat, signat per la Entitat 

1.3 Currículum del Sol·licitant i/o Certificat de Vida Laboral 

1.4 Pressupostos o factures proforma del projecte d’inversió 

1.5 Contracte, precontracte de lloguer o títol de propietat 

1.6 Justificació de la aportació de fons propis (en cas que el projecte ho 

contemplés) 

 Saldos en dipòsits 

 Factures pagades 

1.7 Altra documentació complementaria 

 Sol·licitud i/o concessió de subvencions 

 Sol·licitud i/o concessió de la capitalització del Subsidi Atur 

 Contractes de franquícies  

 Llicència d’activitats 

1.8 En caso de traspàs: 

 Copia del Contracte de Traspàs amb detall dels actius traspassats i la 

seva valoració.  

 Motius del traspàs  

 Dades de la facturació anterior: 

 

Autònom o empresa constituïda 

1) Autònoms: 

. Rebut d'autònom 

. Declaració de la renda 

. El pagament trimestral de mòduls en cas de tributar per estimació objectiva 

(Model 131) 

. Els impostos trimestrals en cas de tributar per estimació directa 



. Model 303 (Liquidació de l'IVA Trimestral, últimes 4 liquidacions) 

. Model 130 (Liquidació de l'IRPF Trimestral, últimes 4 liquidacions) 

. Model 390 (Declaració Anual de l'IVA) 

. Certificat d'estar al corrent de pagament d'Hisenda 

. Certificat d'estar al corrent pagament de la Seguretat Social 

. Model 111 (Trimestres retencions d'IRPF any anterior) 

. Model 190 (Resum anual retencions any anterior) 

. Model 347 (Pagaments a tercers superiors a 3.000€) 

. Lloguers (Model 180, resum anual de retencions + trimestres de l'any en 

curs, mod. 115) 

. Declaració béns (fincabilidad, patrimoni) 

. Últim rebo préstecs altres entitats i financeres. 

. Qüestionari sobre el perfil emprenedor  

. Informe de Viabilitat, signat per la Entitat 

 

 

2) Empreses 

. Escriptura de Constitució (si no és client) 

. Model 037 (si no és client) 

. Impostos 

. IVA’s + IRPF’s trimestrals 

. Model 390 (Declaració Anual de l'IVA) 

. Model 190 (Declaració Anual de l'IRPF) 

. Model 347 (Declaració Anual d'operacions de més de 3.000E) 

. Model 200 Impost de Societats 

. Certificat d'estar al corrent de pagament d'Hisenda 

. Certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social 

. Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys provisional privat any en curs (el més 

actualitzat possible) 

. Qüestionari sobre el perfil emprenedor  

. Informe de Viabilitat, signat per la Entitat 

 

  

En cas de societat, es requerirà l'Aval dels socis. En aquest cas, s'haurà d'incloure 

tota la documentació dels avalador/és: 



a) En cas d'autònoms: veure apartat 1) 

b) En cas de persona física (no autònoma) 

a. 3 últimes nòmines 

b. Contracte de treball 

c. Vida laboral 

d. Última declaració de renda 

e. 3 últims rebuts de préstecs o crèdits en altres entitats 

3) CXB Documentació necessària si no és client:  

 

. Model 036/037 

. Model 100 / 130 / 303 / 390 (Amb un és suficient per a donar d'alta) 

. DNI en vigor 

(Això és el necessari per a donar d'alta a un autònom com a client, una vegada donat 

d'alta haurà d'aportar tota la documentació indicada en l'apartat documentació 

necessària si ja treballa com a autònom). 

 


