SOL·LICITUD D’AJUTS PER AUTÒNOMS I MICRO PIMES
PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2020-2023
Identificació del sol·licitant (seleccionar el tipus de titularitat)
Persona física autònoma amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020
de l’estat d’alarma
Persona jurídica (micro pimes) amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020 de l’estat
d’alarma
Dades identificatives
Denominació

NIF/CIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Email

Telèfon

Representant (Només en cas que la persona indicada en aquest apartat ostenti la representació legal i pugui
actuar en nom de l’entitat)
Nom i cognoms

DNI

Adreça a efectes de notificacions (La notificació de la resolució de la subvenció atorgada es realitzarà
exclusivament per via telemàtica)
Correu electrònic
Documentació
Declaro que estic en possessió i custòdia de la documentació relacionada d’acord al punt 8 apartat c de les
bases reguladores d’aquesta sol·licitud de subvenció.
Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada pel sol·licitant o representant
legal.
Fotocòpies de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, així com del
NIF, NIE o CIF. (només si la tramitació no és electrònica)
Còpia dels poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del
sol·licitant si s’escau.
En cas que el sol·licitant sigui:
Persona jurídica (societat o entitat), còpia de l’escriptura de constitució o del document
d’inscripció al Registre públic corresponent. L’ajuntament de Badalona, podrà demanar,
addicionalment, la presentació dels comptes anuals del 2019 dipositats al Registre
Mercantil.
Persona física autònoma o professionals individuals, cal aportar l’alta censal i codi CNAE
d’activitat
Societats civils sense personalitat jurídica pròpia, cal aportar el contracte privat.
Documentació acreditativa de tenir reconeguda la concessió, prestació de cessament
extraordinari d’activitat establert al RDL (8/2020) per l’organisme competent i/o documentació
que acrediti el compliment dels requisits per l’obtenció d’aquests ajuts
Declaració responsable del sol·licitant de compliment dels requisits i obligacions dels punts 4 i 5 de les bases.
(segons formulari model)
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.
Una relació classificada de les despeses, que identifiqui el creditor, el número de la factura o el document
de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
La documentació acreditativa de la relació anterior i del pagament realitzat de la despesa compromesa i
pagada, d’acord a la tipologia establerta en aquestes bases i susceptible de ser cofinançada.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà sol·licitar els documents complementaris o
d’aclariment necessaris. Els sol·licitants donen permís a l'Ajuntament perquè gestioni els certificats de no
deutes amb Hisenda, Seguretat Social i l'Ajuntament de Badalona i altres.
Despeses subvencionables sol·licitades
Les despeses subvencionables seran acord al punt 6 de les bases reguladores d’aquesta
sol·licitud de subvenció:

Import

Despeses d’implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de
treball, relacionades amb la COVID19
Despeses de subministraments de serveis bàsics (aigua, electricitat, gas),
comunicacions, i assegurances, amb un màxim de 6 mesos des de la implantació de
l’estat d’alarma
Declaro que el conjunt d’aportacions, subvencions, I ajuts rebuts pel mateix objecte
d’altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals no excedeix el
total de la despesa real efectuada
Accepto que la presentació de la sol·licitud suposi l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de
Badalona segons els termes i condicions establertes a les bases reguladores d’aquesta sol·licitud de
subvenció.

Signatura:
Data:

Informació sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament

Ajuntament de Badalona

Adreça:

Pl. Assemblea de Catalunya 9-12

Finalitat

La tramitació de la sol·licitud

Cessions previstes:

No se’n preveuen

Exercici de drets:

Servei d’Atenció al Ciutadà–Registre General

Més informació

https://seu.badalona.cat/

