MODEL DE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ AUTONOMS I PIMES DE RODA DE BERÀ
PER FER FRONT A L’IMPARCTE ECONOMIC CAUSAT PEL COVID-19
Tipus de persona

Tipus de document

☐ Física
☐ Jurídica

☐ NIF/NIE ______________ (únicament no obligats electrònics),
☐ CIF
______________

Nom ______________ Primer Cognom________________ Segon Cognom ____________
Nom o Raó social _________________________________ Càrrec ___________________
Dades per a notificacions
Telèfon fix ______________________

Telèfon mòbil_________________________

Correu electrònic _________________
D’acord amb el que estableix la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de
les administracions púbiques, i altra legislació vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de Roda de
Berà, en relació a la present sol·licitud (marqueu el que procedeixi):
☐ Notificacions a l’adreça de correu electrònic
☐ AUTORITZO que m’enviïn les notificacions a la meva bústia accessible a la seu electrònica
https://rodadebera.eadministracio.cat/info.0. En tot cas es notificarà per aquesta via a les
persones obligades segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015.
Les persones físiques que NO desitgeu rebre les notificacions per aquesta via no marqueu aquesta opció.
Les persones jurídiques heu de marcar obligatòriament aquesta opció.

EXPOSO:
•

Que reuneixo els requisits establerta a les bases reguladores de la subvenció i
sol·licito un ajut de ______€

•

Que la meva activitat empresarial és la següent (breu descripció)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

•

Que d’acord amb els bases reguladores l’import sol·licitat es destinarà al
finançament de les següents despeses (marqueu les caselles que corresponguin, es pot
marcar mes d’una casella)

☐ Lloguers i quotes d’hipoteques dels locals comercials de serveis i centres de treball amb activitat
empresarial.
☐ Quotes de préstecs.
☐ Quotes d’autònoms o similars per a professionals que no estan donats d’alta com autònoms
però paguen una Mutualidad, com a sistema alternatiu al RETA.
☐ Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...).
☐ Despeses laborals.
☐ Serveis, subministraments o manteniments necessaris per reactivar l’activitat habitual, sempre
que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19. S’inclouen en aquest

apartat, les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les
condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, reconfiguració de
l’espai, instal·lació de mampares, etc.).
☐ IBI dels locals comercials.
☐ impost dels vehicle de tracció mecànica que s'utilitzin per a l'activitat.
☐ Campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials al municipi
Documentació aportada

☐ ANNEX II. Declaració responsable
☐ Adjunto el model normalitzat de dades bancaries amb el número IBAN a la present sol·licitud,
☐ L’Ajuntament ja disposa de les meves dades bancàries amb el número IBAN perquè sóc
proveïdor i/o ja el vaig aportar per altres tràmits.
Estic assabentat que, la presentació de la sol·licitud no dona dret a l’obtenció de l’ajut i que les
sol·licituds es resoldran de forma individual cadascuna i per ordre cronològic de presentació,
sempre que la documentació exigida sigui tota correcta i fins l’exhauriment del pressupost
disponible.
La sol·licitud de subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores.
Roda de Berà, _____ de __________________ de 2020.
signat

