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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 

 
Exposo:  

Que consultada la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no 
competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del perelló afectats 
econòmicament per la situació generada per la COVID-19 

 
Demano:  

Participar en aquesta convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no 
competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del Perelló afectats 
econòmicament per la situació generada per la COVID19, perquè compleixo un dels següents 
supòsits: 
 
 SUPÒSIT A: Haver estat declarada l'activitat de l'interessat, no essencial, i, per tant, haver-

se vist afectada per la suspensió, tancament o reducció de l’activitat, d'acord amb el Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma i els Decrets i Resolucions 
posteriors de suspensió i tancament. 

 
 SUPÒSIT B: En cas d'haver pogut continuar la seva activitat una vegada aixecades les 

mesures de tancament, haver sofert una davallada dels ingressos de la facturació d'un 40%, 
respecte del mateix període de l'any anterior. En cas de les persones físiques o jurídiques 
amb una antiguitat de l'activitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la 
facturació mensual des de l'alta de l’activitat. 

 
Relació de documents que cal adjuntar amb la sol·licitud:   

  
 Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal i fotocòpia del 

Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària en cas de persona jurídica. 
 
  Declaració Censal d'inici d'activitat (model 036/037) de la persona sol·licitant. 

 
  Certificat de titularitat bancària del compte on es vulgui rebre l’ingrés de la subvenció. 
 
 Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (amb l'Agència 

Tributària Estatal i l’Agència tributària de Catalunya) i amb la Seguretat Social. 

 

 

 
 

Com a: Administrador President/a Secretari/ària Altres 
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Respecte a les despeses subvencionables (base 12a) per les que sol·liciti l’ajut: 
 

 Factures de llum, d'aigua, gas, de lloguer del local directament relacionat amb l'activitat o 
factures de despeses necessàries per a l'obertura i realitzades per a l'adequació de 
l'activitat i/o de l'establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 regulades 
per normativa. 
 

 Rebut de l'entitat bancària de les quotes de préstecs personals i/o hipotecaris directament 
relacionats amb el negoci. 
 

 Justificants de pagament de les despeses presentades, pagament efectivament realitzat. 
 

 
A més a més, per les persones sol·licitants del SUPÒSIT B (empreses que van poder 
continuar la seva activitat una vegada aixecades les mesures de tancament i la sol·licitud per 
davallada dels ingressos de la facturació d'un 40%) també han d’adjuntar els següents 
documents: 
 
  Declaració d'IVA que acrediti la davallada dels ingressos de la facturació d'un 40%, respecte 

del mateix període de l'any anterior. 
 

  En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat de l'activitat inferior a un 
any, hauran de presentar document acreditatiu mitjançant qualsevol mitjà que acrediti la 
davallada dels ingressos de la facturació d'un 40% i la comparació es farà amb la mitjana de 
la facturació mensual des de l'alta de l'activitat. 

 
   

Signatura de la persona sol·licitant: 
 
 
 
 
 
 
 
El Perelló, a ______ de ____________________ de 2021 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DEL PERELLÓ, i seu social al C/Lluís Companys, 2, 43519 El Perelló (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/Lluís Companys, 2, 43519 El Perelló (Tarragona), o bé per correu electrònic a aj.perello@elperello.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 aj.perello@elperello.cat 
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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 la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per poder obtenir la condició de 
beneficiari/ària d’aquesta subvenció, d’acord amb la convocatòria i la clàusula 5a de les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per 
a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms del perelló afectats 
econòmicament per la situació generada per la COVID-19. 

• Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat 
prevista i al compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció. 

• Que la persona sol·licitant es compromet a mantenir l'activitat durant un mínim 6 mesos des 
de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la convocatòria 
dels presents ajuts. 

• 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 Llei General de Subvencions (LGS). 

• Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment dels requisits regulats en 

l’article 13 de la LGS i no incorre en cap de les prohibicions recollides en els apartats 

2 i 3 del mateix article.  

• Que la persona sol·licitant es troba al corrent al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament del Perelló. 

• Que la persona sol·licitant no ha rebut cap altre subvenció provinent d'aquest Ajuntament per 
als mateixos conceptes. 

• Haver rebut o demanat altres ajuts per la mateixa finalitat als següents organismes i pel 
següent import: 

___________________________________________________      ___________________ 

___________________________________________________      ___________________ 

___________________________________________________      ___________________ 

___________________________________________________      ___________________ 

i em comprometo a comunicar les subvencions i altres ingressos per a la mateixa finalitat que 
s’obtinguin en un futur. 

• Que autoritzo a l’Ajuntament del Perelló a fer les comprovacions oportunes que consideri 
convenients per verificar la veracitat de les dades d’aquesta declaració. 

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

 

 

El Perelló, a ______ de ____________________ de 2021 
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 DEL PERELLÓ, i seu social al C/Lluís Companys, 2, 43519 El Perelló (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/Lluís Companys, 2, 43519 El Perelló (Tarragona), o bé per correu electrònic a aj.perello@elperello.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 aj.perello@elperello.cat 
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