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
TD14-010-110

Nom de l’empresa o nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT.

DNI/ NIF/ CIF.

Nom i cognoms de la persona REPRESENTANT.

DNI/ NIF/ CIF.

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS.
Adreça de correu electrònic.

Telèfon

ADREÇA DE L’ESTABLIMENT
Nom de la via.

Codi postal.

Activitat principal
Codi IAE.

Núm.

Municipi.

Pis

Porta

Província / País

Descripció de l’activitat de l’empresa.

Activitat secundària (si s’escau)
Codi IAE.
Descripció de l’activitat de l’empresa.

D'acord amb les Bases Reguladores publicades al BOPB de 03/11/2020.
SOL·LICITO
L’atorgament d’una subvenció per un import de 1.000 euros
DECLARACIÓ RESPONSABLE .
Sota la meva responsabilitat, DECLARO complir els requisits següents per poder ser persona beneficiària d’aquesta subvenció:
•
Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).
•
•

Tenir establiment obert al públic a la ciutat de Gavà, d’alta i degudament regularitzats.
Haver estat afectades per un tancament total o quasi total de la seva activitat, durant un mínim de 15 dies, com a conseqüència de la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8248, 16/10/20) i les subsegüents normatives vinculades

•
•

Tenir un màxim de 50 treballadors/es.
Haver patit una reducció del 50% en el volum d’operacions del mes de novembre de l’exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici
anterior, com a conseqüència dels efectes de la covid19. En el cas de persona beneficiària amb una data d’inici d’activitat inferior a 1 any, a data
31/10/2020, restarà exempta d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

•

Destinar els fons per un import igual a la quantia atorgada al pagament de despeses vinculades al manteniment o reactivació de l’activitat habitual
dins el període inclòs a l’objecte de la subvenció.
Mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim de sis mesos des de l’endemà de la resolució
d’atorgament de la mateixa.

•
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•
•

Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants.
Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i
control, durant un termini de 6 anys.

•
•

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un termini de 6 anys.
Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social i
l’Ajuntament de Gavà.

•

Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat de l’Ajuntament o d’altres administracions.
No he sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el que estableixen les normatives reguladores.
He sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte.

Concepte d’ajut o subvenció

Quantia

Entitat concessionària

Any

Situació actual

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.
Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/NIE).
Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
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/Censales.shtml
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.
DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE LA SUBVENCIÓ.
Titular del compte bancari (ha de coincidir amb el beneficiari/ària)

DNI/ NIF/ CIF.

Entitat bancària.

Codi IBAN

Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent:
castellà.
CONSULTA i OBTENCIÓ de documents que es trobin en poder d’una administració pública o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració.
(Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament –Art. 28.2 Llei 39/2015).
NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que han estat generats per una administració pública
(Cas us hi hàgiu oposat expressament –marcant la casella anterior-, per procedir a la tramitació de la seva sol·licitud, haurà d’aportar a l’Ajuntament de Gavà, la
documentació requerida. No hi cap la possibilitat d’oposar-se, si aquesta documentació es sol·licita per l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció)
AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Unificació de la identificació del ciutadà/na.
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Sí
No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), puguin ser reutilitzades per tractar-les amb la finalitat d’unificar la identificació del
ciutadà/na en tots els tràmits que efectuï amb l’Ajuntament de Gavà.
AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana.
Sí
No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), es tractin per la finalitat: Gestió d'actuacions on les persones i la societat civil
pugin participar de la presa de decisions públiques de l’Ajuntament de Gavà.

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat
Finalitat del tractament (AT031PE): Oferir un servei de suport a la promoció econòmica, a empreses i emprenedors, així com la gestió de la promoció i dinamització de
l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament, presentant el formulari corresponent al registre electrònic de
l’Ajuntament https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) (Àmbit: Exercici de drets dels interessats), o presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana de l’Ajuntament de Gavà,
Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.
Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gava.cat/

Gavà

de

de

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX I CODI D’IDENTIFICACIÓ.
21 Promoció Econòmica
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