
 

SOL·LICITUD CONCESSIÓ AJUT ECONÒMIC AL COMERÇ, LA RESTAURACIÓ I ALTRES ESTABLIMENTS 

OBERTS AL PÚBLIC PER TAL D’AFAVORIR L’ACTIVITAT ECONÒMICA MUNICIPAL I PALIAR L’IMPACTE 

DERIVAT DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19 

 

DADES DE LA PERSONA JURÍDICA SOL·LICITANT   

Raó social  

 

CIF  

Domicili social  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  

 

Província 

Adreça de l’activitat (en cas de ser diferent al domicili social)  

 

Núm., Pis / Porta 

Telèfon   

 

Correu electrònic 

 

Nom i cognoms del/la representant  

 

NIF/NIE/Passaport 

 

Telèfon   Correu electrònic 

 

 

DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT   

Nom i cognoms  

 

NIF/NIE/Passaport 

 

Domicili social  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  

 

Província 

Adreça de l’activitat (en cas de ser diferent al domicili social) 

 

Núm., Pis / Porta 

Telèfon   

 

Correu electrònic 

 

 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (veure nota al revers)  

Vull rebre notificacions electròniques   SÍ   NO  

 

Activitat del comerç o negoci ....................................................................................................................................... ...... 

 

Subvenció sol·licitada, de conformitat amb les Bases……………………………….........................................................………. 

 

 



Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud  

- Fotocòpia del CIF, NIF, DNI o NIE del sol·licitant 

- Model degudament complimentat, signat i validat per l ’entitat financera de les dades bancàries del compte on, 

en cas d’aprovació, s’ingressarà l’import de l´ajut. 

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits del punt tercer de les Bases . 

  

Declaració responsable  

 

1. Que compleixo tots el requisits que consten en les Bases i en aquest formulari i em comprometo a aportar els 

justificants de la documentació adjunta a requeriment de l´Ajuntament de Subirats.  

 

2. Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i soc coneixed or/a que 

la seva inexactitud o falsedat podrà comportar els perjudicis que en dret corresponguin.  

 

3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Subirats a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres 

Administracions o entitats Públiques, sobre la informació i el compliment de les dades declarades. 

 

4. Que estic al corrent de les obligacions tributaries amb l’AEAT, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Subirats.  

 

5. Que la meva activitat es va quedar suspesa com a conseqüència de l´entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 

de març, o en tot cas la seva activitat es va veure reduïda en la facturació, des de l´inici de l´entrada en vigor 

del RD 463/2020 , al menys en un 75%, en relació amb la facturació del període anterior al moment de decretar-

se l´estat d´alarma. 

 

6. Que estic afiliat i en situació d´alta (cas d’autònoms) en el règim especial de la Seguretat Social dels 

treballadors per compte propi o autònoms, o si s ’escau, en una de les Mutualitats substitutòries de l ’RETA. 

 

7. Que en el supòsit de tractar-se d’una Pyme o Micropyme no se supera el límits (xifra de negoci, Import de 

l’Actiu, nº de treballadors) establerts en l´art 257.1 del RDL 1/2010, de 2 de juliol.  

 

8. Que el domicili fiscal i el local de l’activitat es troben emplaçats en el terme municipal de Sub irats. 

 

9. Que em comprometo a complir totes les condicions que es recullen a les Bases, a la Llei General de Subvencions 

i a l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament.  

 

Notificacions electròniques  

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament de 

Subirats i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessi tem l’autorització de la persona 

interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la 

notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i el vostre núm ero de telèfon 

mòbil.  

 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals (5 dies en el cas de contractació) per 

accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini abans indicat no heu accedit a la notificació,  

aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.  

 

Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d’una 

sol·licitud a tal efecte al Registre de l’Ajuntament.  

 

 



 

 

 

Protecció de dades   

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. de l’Ajuntament, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 

938993011, subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps 

previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.  

 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una 

missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament.  Existeix 

l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.  Les vostres dades no es transferiran 

fora de la Unió Europea. 

 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-

e.cat/ca/web/subirats.  

 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 

adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics. 

 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de  Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat.  

 

 

 

Lloc i data de la sol·licitud        Signatura  

 

https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats
https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats
https://subirats.cat/politica-de-privacitat

