Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
SOL·LICITUD I DECLARACIÓ
RESPONSABLE PELS
AJUTS POST COVID-19

Més informació

Document revisat 23/10/2020
Sol·licitud d’ajuts adreçats al teixit comercial i de serveis de proximitat de Salou per fer front al nou escenari post COVID-19
SOL·LICITANT I REPRESENTANT
Persona física: Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Persona jurídica: Nom o raó jurídica
Telèfon fix

Sigla o Nom

Telèfon Mòbil

DNI / NIF

Telèfon Mòbil

Passaport

NIE

Passaport

CIF

Adreça de correu electrònic

Dades del representant (en el cas que s’aporti el corresponent document d’atorgament de poder de representació).
Persona física o jurídica: Nom
Primer Cognom
Segon Cognom
DNI/ NIF/CIF
Telèfon fix

NIE

Adreça de correu electrònic

L’Ajuntament de Salou d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en relació amb la present sol·licitud, enviarà notificacions electròniques accessibles a través de la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Salou: https://seu.salou.cat
Accés a la bústia

OBJECTE DELS AJUTS
Línia A: Per a persones emprenedores amb projectes d’autoocupació, creació i establiment de noves empreses a Salou.
Línia B: Per a la renovació i modernització de l’establiment en l’àmbit tecnològic.
Línia C: Per als elements i mesures que garanteixin la prevenció i seguretat davant el coronavirus.
DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat

Nom comercial

Epígraf IAE

Pàgina Web

Telèfon fix

Telèfon Mòbil

Adreça de correu electrònic

DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:
1. La titularitat del compte bancari correspon a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat de la present sol·licitud: (Un cop fet l’ingrés de
l’ajut en el compte indicat, l’Ajuntament de Salou queda eximit de responsabilitat per les actuacions que es derivin d’errors en les dades
indicades pel declarant)
Nom de l’entitat
Domicili sucursal o oficina
CODI BIC o SWIF
DADES DEL COMPTE (IBAN)
País

Control
IBAN

Codi Entitat

Codi Oficina

Codi
Entitat

Número de compte

2. Les dades contingudes en la present sol·licitud son certes.
3. Compleixo els requisits establerts en les bases específiques per a ser beneficiari.
4. Si és el cas, la persona que ostenta la representació legal de l’entitat no està inhabilitada per a contractar o per obtenir subvencions.
5. S’està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Local.
6. S’està donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals o retenidors i, si fos el cas, en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), sota un
epígraf de l’activitat exercida.
7. Disposo de la documentació que acredita els requisits anteriors i ho posaré a disposició de l’Administració quan em sigui requerida.
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8. Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, CONSENTEIXO expressament la publicació del NIF/CIF, nom de l'entitat beneficiària, import de la
subvenció atorgada i tipologia.
RESUM DE LES ACTUACIONS / SOL·LICITUD

PRESSUPOST:

Les actuacions són les següents:

Per tot això, SOL·LICITO que efectuats el tràmits pertinents se’m concedeixi l’oportuna subvenció.
DOCUMENTACIÓ APORTADA (D’acord amb les bases específiques)
Documentació general
1 NIF/CIF de l’empresa

Documentació Específica (En el cas de la línia A)
1 Descripció del projecte empresarial, indicant el número de
llocs de treball creats, la viabilitat econòmica del projecte,
innovació i especialització del projecte i grau de sostenibilitat
i compromís amb el medi ambient

2 Identificació del qui subscriu la sol·licitud
Documentació Específica (En el cas de la línia B)
1 Pressupost i factures justificatives

Documentació Específica (En el cas de la línia C)
1 Pressupost i factures justificatives
2 Memòria i fotografies (si escau) de l’actuació

2 Memòria i fotografies (si escau) de l’actuació
DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta
instància.
Salou,

de/d’

de

El Sol·licitant o Representant Legal

Signat
IL·LM. SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
M’oposo a que l’Ajuntament de Salou consulti i obtingui les dades necessàries per a la resolució d’aquesta sol·licitud, d’acord amb l’article
28.2 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
AVÍS LEGAL
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades
personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els
termes que s’exposen a continuació: Responsable: L’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’octubre, 4 (43840) de Salou. Delegat
de Protecció de Dades: dpd@salou.cat. Finalitat: Gestionar la seva petició i donar resposta. Legitimació: El compliment d’una
obligació legal. Conservació: Les dades es conservaran el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada,
respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable. Destinataris: No seran comunicades a tercers excepte
en els casos previstos per la normativa vigent. Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació,
limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre de l’Ajuntament al Passeig del 30 d’octubre, 4 (43840)
de Salou, o al Delegat de Protecció de Dades dpd@salou.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic
amb una signatura electrònica reconeguda. Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (apdcat.gencat.cat).

Exercici de drets
LOPD
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