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ANNEX 1 
 

 
 
SOL·LICITUD D’AJUDES A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MENYS DE 15 TREBALLADORS 
AFECTADES PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19 
 
 
 
1.- Dades de la persona sol·licitant 

 
 
Nom i Cognoms / Raó Social  
 
 
DNI/NIF/NIE 
 

 
Telèfon fix Telèfon mòbil                                              Adreça 
electrònica 
 

 
Activitat 

 

 
Data de l’alta de l’activitat 
 

 
 
 2.- Adreça 

 
 
Nom de la via 

 

 
Número Bloc Escala Pis Porta 

 

 
 
Codi postal Població 

 

 
 

 
 3.- Adreça del local  (en cas de tenir) 

 
 
Nom de la via 

 

 
Número Bloc Escala Pis Porta 

 

 
 
Codi postal Població 
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4. Documentació que s’adjunta a la sol·licitud 
 

 
 

Exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona 

jurídica, fotocòpia autentificada del DNI, si es tracta d’una persona física o exemplar dels 

estatuts aprovats per la junta general, si es tracta d’una associació sense finalitat de 

lucre. 
 

Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on consten les 

dades bancàries del compte o document equivalent obtingut per banca electrònica o 

figuren el titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari.  

 

Declaració responsable. 
 

Model 036 o 037 de declaració censal d’alta d’activitats econòmiques, modificació i 

baixa en el cens d’empresaris, professionals o retenidors. 
 

Últim rebut d’autònoms pagat o rebuts similar per a professionals que no estan 

donats d’alta com autònoms però paguen una Mutualidad com a sistema alternatiu 

al RETA. 
 

RNT (relació nominal de treballadors), especificant les jornades de treball (hores 

setmanals o mensuals) i rebuts de liquidació de la Seguretat Social, corresponent al 

darrer mes presentat. 

 

Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls): 

Llibre d’ingressos i despeses (2019 i 2020). 
Declaració de renda 2019 (apartat activitats econòmiques realitzades i  

  rendiments obtinguts). 

 

Empresaris i professionals en estimació directa (Mòduls): 

Model 303. IVA.  2019. 
Model 303. IVA.  2020. 

 

Resta d’empresaris: 
Model 303. IVA.  2019. 
Model 303. IVA.  2020. 
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DECLARO   
 

 
a. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents 

que adjunto, són certes. 
b. Que compleixo i accepto tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i 

atorgar aques ts  a j u t s . 
c. Que, en cas que rebi l’ajut que sol·licito, l’accepto. 
d. Que accepto i compleixo la normativa general vigent que regula les subvencions que 

atorga aquest Ajuntament. 
e. Que estic assabentat/da que cal que justifiqui, amb documents, els ajuts que m’atorgui 

aquest Ajuntament. 
f. Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
g. Que compleixo totes les altres obligacions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
 

AUTORITZO l’Ajuntament de Perafort a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre 
aquests els de l’Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i l’Institut Nacional de la Seguretat Social, o en qualsevol altre organisme 
que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud, 
i que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social. 

 
 
 
CAL  MARCAR  i SIGNAR L’OPCIÓ 

 
  SÍ            NO 
 

 Signatura 
 
 
 
 
 

SOL·LICITO:  
 

L’ajut a autònoms i petites empreses de menys de 15 treballadors afectades per l’emergència 
sanitària del covid-19 

 
 

 

Perafort / Puigdelf í , a  ......  de   . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .   20.. ... .. 
 

Signatura,  
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES  

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i 
formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Perafort. 
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament del Perafort, està publicat al Portal de Transparència de la 
web https://www.seu-e.cat/ca/web/perafort/govern-obert-i-transparencia  

Responsable Ajuntament de Perafort 
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Finalitat Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.  
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució d’un 
contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per previsió legal o pel previ 
consentiment de la persona interessada. 

Drets Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Perfort està tractant dades personals que li 
concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de 
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no 
siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament 
de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que 
les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per 
la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre 
aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat. 
Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament és fa per mitjans automatitzats, l’interessat pot 
exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades. 

Com podeu exercir 
els drets 

Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Perafort,  C/ Nou, 7-11 (43152) - Telèfon: 977625006 Mail: 
ajuntament@perafort.com  
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: seu electrònica Ajuntament de Perafort 
https://perafort.eadministracio.cat/   

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina 
web: https://perafort.eadministracio.cat/   

Termini de 
conservació de les 
dades 

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental 

Obligatorietat Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria 
donar compliment a la finalitat corresponent. 

Quines vies de 
reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant 
l'Autoritat catalana de protecció de dades. 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats. 
 

 
CONSENTIMENT 
(En cas que la legitimitat del tractament de dades de caràcter personal es basi en el consentiment de la persona 
interessada, heu d’incloure la següent llegenda després de la clàusula anterior i justament abans de la signatura) 
 
“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l’Ajuntament de Perafort, responsable 
del tractament, pugui tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en aquest 
document.” 
 
Perafort,  ..................... de ....................................................... de 202........ 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 


