SOL·LICITUD
SUBVENCIONS A LES PERSONES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DEL MONTMELL
AFECTADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19
DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT:
Nom i cognoms / raó social:
NIF:
Adreça: Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.: Pis: Porta:
Població: CP:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica (e-mail):
(SI ESCAU) DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT:
Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Adreça: Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.: Pis: Porta:
Població: CP:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica (e-mail):
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA:
Codi CNAE:
Descripció de l’activitat:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marcar amb una creu):

Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona física o jurídica
sol·licitant: NIF, NIE o CIF.
En el cas de les persones treballadores autònomes, certificat d’alta al Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social
corresponent.
En el cas de les petites empreses de fins a 10 treballadors/es, còpia de l’escriptura
o document de constitució.
Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui l’activitat econòmica, la data
d’alta, el domicili fiscal i, si escau, la localització del centre de treball.
Si escau, còpies de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i del Rebut de
Liquidació de Cotitzacions (RLC) relatius a la Seguretat Social dels treballadors/es
contractats/des corresponents al mes de març de 2020 (antics TC1 i TC2).
Declaració responsable segons el model normalitzat.
Document on constin les dades bancàries del/la sol·licitant (número de compte
corrent i titularitat) degudament validat per l’entitat bancària.

AUTORITZACIÓ (marcar amb una creu):

AUTORITZO l’Ajuntament del Montmell a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència
Tributària Catalana la informació d’estar al corrent de pagament de les meves
obligacions.
DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma
directa aquestes dades (la denegació comportarà la impossibilitat de tramitar la
sol·licitud de subvenció, a excepció que la persona sol·licitant aporti personalment i
adjunti a aquest formulari totes les certificacions corresponents).

SOL·LICITUD:

Per tot això, atès que reuneixo tots els requisits establerts a les bases reguladores i convocatòria
de les subvencions a les persones autònomes i petites empreses del Montmell afectades per la
situació generada per la Covid-19, demano que sigui admesa aquesta sol·licitud.
El Montmell , a ....... de .............................. de 2020

Signatura

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL MONTMELL.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

