
Sol·licitud de la subvenció directa al sector comercial i empresarial de 
Riudoms, arran de la COVID19.

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

En representació de
Nom i cognoms – Denominació Social CIF-NIF-NIE-Passaport

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Com a:   

Exposo

Degut a la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat per a gestionar la situació de crisi sanitària

Demano

Poder participar en la convocatòria per a l’atorgament de subvencions directes al sector comercial i empresarial de
Riudoms,  en atenció de terminades necessitats derivades de la situació d’emergència de salut  pública i  pandèmia
internacional que va suposar la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat per a gestionar la situació de
crisi sanitària

Relació de documents adjunts

1 - En cas de persona física

2 - En cas de persona jurídica
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Administrador President/a Secretari/ària Altres

DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica

Certificat censal que indiqui l'activitat econòmica amb la data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas domicili del 
local on es desenvolupa l'activitat

Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la mútua preofessional 
corresponent abans del dia 14 de març de 2020

Certificat bancari del compte corrent on s'ha d'efectuar l'ingrés, segellat per l'entitat financera

NIF de la persona jurídica

Certificat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l'activitat econòmica amb la seva data l'alta, el 
domicili fiscal i, si s'escau el local de desenvolupament de l'activitat

Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud en cas de no ser la 
mateixa persona.

DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona administadora, i de la persona que 
presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona

Certificat bancari del compte corrent on s'ha d'efectuar l'ingrés, segellat per l'entitat financera



3 - 

4 - 

,  de  de 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Registre d’entrada i sortida responsabilitat de  l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de
gestionar la seva petició i  el registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a proteccio  de  dades@riudoms.cat  

Signatura de la persona sol·licitant        Segell de l’administració
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Documentació justificativa de les despeses a les quals hagi fet front el sol·licitant o la sol·licitant en el temps que 
dura la situació de l'estat d'alarma durant el qual no pugui exercir la seva activitat

Rebuts de lloguer o despeses hipotecàries associades a l'establiment comercial o empresarial on es 
desenvolupa l'activitat

Quotes d'autònoms i seguretat social a càrrec de l'empresa, en el cas de tenir persones assalariades

Interessos de préstec concedit en el marc de les ajudes COVID-19 (no recàrrecs de demora ni interessos de 
saldos de deutors)

Despeses relacionades amb la digitalitzacioó del negoci,compra d'ordinadors, tauletes, pantalles, telcats, 
escàners, impressores, sistemes operatius, sistemes VPN i llicències per teletreballar, creació-desenvolupament-
manteniment espais webs, passarel·les de pagament electrònic, tot efectuat en el marc de la COVID-19 

Despeses per a la protecció dels treballadors/es i clients, com ara mampares de protecció i EPIS

Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l'estat d'alarma o posterior

Despeses de subminsitrament (llum, aigua, gas, internet, telèfon)

Declaració responsable de la persona interessada o representant legal de la persona, segons model establert
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Declaració responsable de la persona interessada o representant legal 
de la persona o sol·licitant

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

Declaro sota la meva responsabilitat:

• Que l’activitat desenvolupada s’ha vist afectada pel tancament d’establiments disposat al RD 465/2020 de 17 
de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.

• Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment disposada per l’estat d’alarma no s’ha vist compensada 
per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci en línia telemàtica o telefònica 
de la persona sol·licitant.

• Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

• Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de 
subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre LGS.

• Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment dels requisits regulats en l’article13,2 de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre LGS.

• Que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries de la seguretat social.

• Que els socis de les persones jurídiques no són altres persones jurídiques.

• Que autoritzo a l’Ajuntament de Riudoms a fer les comprovacions oportunes.

I per a que així consti, signo aquesta declaració responsable.

,  de  de 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Registre d’entrada i sortida responsabilitat de  l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de
gestionar la seva petició i  el registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a proteccio  de  dades@riudoms.cat  

Signatura de la persona sol·licitant   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264 • www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

mailto:protecciodedades@riudoms.cat
mailto:protecciodedades@riudoms.cat
mailto:protecciodedades@riudoms.cat

	Quadre de text 2: 
	Quadre de text 1: 
	Quadre de text 8: 
	Quadre de text 10: 
	Quadre de text 9: 
	Quadre de text 6: 
	Quadre de text 7: 
	Quadre de text 12: 
	Quadre de text 1_2: 
	Quadre de text 1_3: 
	Quadre de text 1_4: 
	Quadre de text 1_5: 
	Quadre de text 1_6: 
	Quadre de text 1_7: 
	Casella de selecci#C3#B3 2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_3: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_4: Off
	Quadre de text 1_8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 9: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10: Off
	Quadre de text 3: 
	Quadre de text 4: 
	Quadre de text 5: 
	Quadre de text 5_2: 
	Casella de selecci#C3#B3 2_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_7: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_6: Off
	Quadre de text 2_2: 
	Quadre de text 1_9: 
	Quadre de text 10_2: 
	Quadre de text 9_2: 
	Quadre de text 7_2: 
	Quadre de text 8_2: 
	Quadre de text 6_2: 
	Quadre de text 3_2: 
	Quadre de text 5_3: 
	Quadre de text 4_2: 
	Quadre de text 5_4: 


