SUBVENCIONS A EMPRESES I AUTÒNOMS DE GAVÀ AMB ESTABLIMENT OBERT AL
PÚBLIC A LA CIUTAT DE GAVÀ I AFECTADES PER UN TANCAMENT TOTAL O QUASI
TOTAL DE LA SEVA ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA RESOLUCIÓ
ADOPTADA PER L’AUTORITAT COMPETENT
SOL·LICITUD | PASSOS A SEGUIR

.

Pas 1. Accediu a la
ESEU de l'Ajuntament
de Gavà
(https://eseu.gava.cat)
Pas 2. Feu click a
Catàleg de Tràmits, que
es troba a la part de
dalt a mà dreta

Pas 3. En la nova
pàgina, feu click a
Catàleg de Tràmits, que
es troba a baix a mà
esquerra

Pas 4. En la nova pàgina,
al requadre “Buscar”
escriviu:
Subvencions establime
nti apareixerà al llistat.
Pas 5. Feu doble click a
sobre del tràmit o a la
columna de Registre
Electrònic i s’obrirà la
pàgina amb tota la
informació de la
subvenció
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Descarregar el
document de
sol·licitud i emplenar
tots els camps (inclou
la Declaració
responsable). No és
necessari signar
aquest document, ja
que us heu de validar
amb l’IdCatMòbil o
Certificat digital.

Pas 6. Feu click a
“VALID identificació
per a persones
físiques” o
“Identificació per a
persones jurídiques
o representants”
segons el vostre cas

Pas7. SI DISPOSEU de
IdCAT Mòbil,
empleneu el vostre
DNI i el número de
mòbil. Rebreu un SMS
en el mòbil amb el codi
numèric que heu
d’introduir en la casella
de contrasenya, feu
click a Verifica i
després a "Utilitza el
meu id CAT"
Pas 8. SI NO DISPOSEU
de IdCAT Mòbil, podeu
donar-vos d'alta al
servei mitjançant
aquest mateix
formulari. Fent click a
Dona'm d'alta
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Pas 9. Per donar-se
d’alta en IdCatMòbil,
fer click en
"Comença" i
emplenar el formulari
amb el DNI, i la
targeta de CATsalut.
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Quan ja estigueu identificats/des, podeu començar a emplenar el Registre electrònic de la Subvenció a
empreses i autònoms de Gavà amb establiment obert al públic a la ciutat de Gavà i afectades per un
tancament total o quasi total de la seva activitat com a conseqüència d’una resolució adoptada per
l’autoritat competent.

Apartat 1. Emplenar formulari i adjuntar la documentació



Seleccionar «mitjà de notificació electrònica»
Emplenar el camp de correu electrònic, Dades de contacte (mòbil)

Documentació que cal aportar: Fer click a “ADJUNTAR” i seleccionar els documents un a un.
o Formulari de sol·licitud prèviament descarregat i emplenat
o Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE)
o Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresària que es desenvolupa
a l’establiment
o Certificat tributari de l’IAE. Per obtenir-lo, visitar la seu electrònica de l’Agència tributària al següent
enllaç:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificaciones/Censales/Ce
nsales.shtml

o
o
o
o



Les persones que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o
qualsevol altra condició especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social,
documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.
Fotografies de l’establiment: una de l’exterior i una de l’interior. El pes màxim per arxiu és de 5
MB. Les extensions admeses són:jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tiff.
En cas de societats civils o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives), el titular
de la sol·licitud ha de ser la pròpia persona jurídica o persona representant legal de la mateixa.
En aquest darrer supòsit, adjuntar còpia dels poders notarials per actuar en la seva representació.
En cas que la tramitació de la sol·licitud la realitzi un/a professional de la gestió, adjuntar
l’autorització per a la realització de tràmits de la persona física o jurídica (societats mercantils,
laborals i cooperatives) representada.

NOTA: Per evitar possibles conflictes, el nom d’aquests documents, millor sense accents, ni caràcters, ni
espais en blanc, només lletres i números i tot seguit.
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Un cop emplenat tot, s’ha de posar el tic ☑Presto autorització i consentiment informat al tractament de
les meves dades per a la finalitat indicada i després fer click a CONTINUAR

Apartat 2. Signar
En aquest apartat, us recomanem que feu una impressió en paper, o descarregar-vos el PDF i després feu
click a ENVIAR.

Apartat 3. Descarregar Justificant
Us podeu descarregar el justificant on sortirà el núm. de registre d’entrada del formulari. Igualment, es pot fer
una impressió en paper, o descarregar-vos el PDF.
Per qualsevol dubte referent a la SEU ELECTRÒNICA podeu contactar amb el telèfon 930 267 225, o per
correu electrònic oac365@gava.cat.

