SOL.LICITUD

D’AJUTS

ECONÒMICS

PER

FER

FRONT

A

LES

DESPESES

DE

LLOGUER/HIPOTECA I SUBMINISTRAMENTS BÀSICS A COMERÇOS I SERVEIS
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19.
DADES DEL SOL.LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Municipi
Correu electrònic

Telèfon

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom de l’activitat

Sector de l’activitat

DECLARO
Que compleixo amb els requisits establerts en les bases:
-

Exercir l’activitat comercial o empresarial a Santa Eulàlia de Ronçana i en cas que
l’exercici de l’activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal de
l’activitat sigui al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

-

En el cas que no disposin de cap local o espai físic, perquè l’activitat no ho requereixi
(prestacions de serveis professionals, comercials, domiciliaris...) les persones titulars de
l’activitat hauran d’estar empadronades al municipi.
Que l’activitat està en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat (llicencia
municipal, alta IAE...)

-

Haver patit una reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020
del 50 % o més, com a conseqüència de la crisi sanitària pel Covid-19, durant els mesos
de març, abril i maig de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any 2019.

-

Que no tinc cap deute amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, l’Agència Estatal
d’Administració tributària (AEAT) i que estic al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i pagament de les quotes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
TGSS).

-

Que no he cessat definitivament l’activitat econòmica.
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Que resto assabentat que la no exactitud, falsedat o omissió de dades declarades i
documents que l’acompanyin poden donar lloc a sancions i responsabilitat civils o
administratives.
SOL.LICITO
l’ajut econòmic
per fer front
a
les
despeses
de
lloguer/hipoteca,
subministraments bàsics i altres serveis destinat a comerços i serveis afectats
econòmicament per la crisi sanitària provocada pel covid-19.
Relació de documents aportats

o
o
o

NIF/CIF del sol·licitant.

o

Contracte de lloguer i/o escriptura de compra del local on es desenvolupa l’activitat i
pel qual es sol·licita l’ajut, en el cas que no consti la superfície del local, s’acreditarà
mitjançant altre documentació acreditava.

o

Rebuts del lloguer o hipoteca del local on es desenvolupa l’activitat econòmica dels
mesos de març, abril i maig de 2020.

o

Factures de subministraments (llum, aigua i gas) i altres serveis (telèfon) del local on
es desenvolupa l’activitat econòmica dels mesos de març, abril i maig de 2020.

o

Comprovants de pagament del lloguer, hipoteca, subministraments (aigua, llum i gas) i
altres serveis (telèfon) dels mesos de març, abril i maig de 2020.

o
o

Declaració censal (model 036 o 037) o Document Únic Electrònic (DUE).
Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC),
amb l’Agència Tributària Espanyola i amb la Seguretat Social.

Acord d’ajornament del pagament de les despeses finançables, si s’escau.
Certificat de titularitat del compte on vol que es faci ingrés de l’ajut econòmic.

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana,
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’informa que
tractarà i guardarà les dades personals aportades en aquesta sol·licitud, que s'utilitzaran exclusivament per a la gestió
dels ajuts econòmics convocats. Aquestes es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades. L’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació
del tractament, portabilitat o oposició, inclosa la oposició a decisions individualitzades automatitzades, així com a
l’exercici de drets davant l’autoritat de control. Per a més informació, consulti la nostra política de protecció de dades a:
http://www.ser.cat/dpd
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