INSTÀNCIA SUBVENCIÓ MUNICIPAL DESTINADA AL COMERÇ,
AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES COM A MESURA SUPORT A L’ESTAT
L’ALARMA DECRETAT I LA CRISIS SANITÀRIA PORVOCADA PER LA
COVID-19

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE

Província

Telèfon mòbil

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS
Les del Sol·licitant

Les del Representant

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT
Nom comercial
NIF O CIF

Forma jurídica

Adreça
Telèfon

Adreça electrònica

Descripció de l’activitat empresarial realitzada

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT
La documentació acreditativa i identificativa de l’empresa (CIF) i del seu representant
legal (NIF).
Full de dades bancàries segellada per l’entitat bancària.

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES ( del
període comprés entre el 14 març i el 31 de maig)
Factures del pagament de lloguer de l’immoble comercial.
Despeses fixes corresponents a subministres d’aigua i llum, despeses
d’assegurances i gestoria vinculades a l’activitat empresarial.
Costos derivats de l’abonament de les quotes a la seguretat social. Rebuts de les
quotes de la RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms)
Despeses justificades per a l’adaptació a la normativa i protocols existents així com
a l’impuls per a la digitalització de comerços i petites empreses del municipi
d’Olivella com per exemple; compra d’elements que garanteixin la distància social
de seguretat, serveis de consultoria, serveis de neteja i desinfecció especialitzada,
compra o lloguer de software per a la digitalització i venda on-line...
A les factures ha de constar de forma clara el concepte.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Que l’activitat empresarial i comercial es realitza al municipi d’Olivella.
Que no ha cessat definitivament l’activitat econòmica.
Que es desenvolupa una activitat econòmica i s’està en possessió dels permisos
exigibles relatius a l’activitat.
Que no s’està incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de
l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.
Que no ha estat sancionada per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
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Que no ha estat sancionada per resolució ferma per la comissió d’infraccions en
l’ordre social.
Que no s’ha obtingut cap altre ajut o subvenció de cap altre entitat pública o privada
per la mateixa finalitat.
Que no soc autònom familiar col·laborador del titular, ni autònom econòmicament
dependent.
Declaració responsable que acrediti que es troba al corrent de pagament de les
obligacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions
tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olivella.
Que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la
responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació
que conté aquest formulari i els documents que annexo.

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta
al revers en referència a la informació bàsica sobre protecció de dades.

_________________,

de/d’

de 20

Signatura,
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del
tractament
Finalitat del
tractament
Base jurídica del
tractament

Destinataris

Drets de les
persones

Informació
addicional

Ajuntament d’Olivella, Plaça Majors s/n, telèfon 93.8968000
Ajuntament@olivella.cat
https://olivella.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
d’Olivella, o mitjançant la seu electrònica https://seue.cat/ca/web/olivella/seu-electronica
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 d’Olivella
https://olivella.cat/index.php/ajuntament/informacio-deproteccio-de-dades-actualitzades-al-rgpd

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

