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SUBVENCIONS PER AL SECTOR EMPRESARIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS AFECTAT PEL COVID-19 DELS SEGÜENTS SECTORS: 
BARS, RESTAURANTS, TURISME, ESTÈTICA, GIMNASOS, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
I DE LLEURE , SECTOR CULTURAL, MERCATS I OCI NOCTURN

DADES PERSONALS

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)           DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació        

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DEMANA

Segons bases  de subvencions, sol·licita el total de 1.000 € per a fer front a les despeses del funcionament de 
l’activitat empresarial  que gestiona. 

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

Certificat de situació censal d’Hisenda Pública
Full de transferència bancària segons model annex o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri 
titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari. Si el titular del compte i del beneficiari no 
coincideixen caldrà acreditar el vincle amb l’empresa.
Si és el cas, les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, 
l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una 
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta 
prerrogativa especial.
Per les empreses, compte de pèrdues i guanys de l’any 2019 a efectes d’acreditar la xifra neta de negocis i llibres i 
registres comptables de l’any 2020 que acreditin la pèrdua d’ingressos respecte els tres primers trimestres de l’any 
2019.
Per als autònoms la presentació del Llibre de Registre d’Ingressos i el mateix model 130 de l’IRPF dels tres primers 
trimestres del 2019, i la mateixa documentació referida al mateix període del 2020

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació 
i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades en la instància són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
Que NO està en un procediment d'insolvència col·lectiva ni reuneix els requisits per a trobar-se sotmès a un 
procediment d'insolvència col·lectiva a petició dels seus creditors en virtut del Dret aplicable. 
En el cas de que sigui preceptiu, disposo de comunicació Prèvia, declaració Responsable o llicència d’activitats, 
degudament formalitzada o atorgada a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (cal assenyalar el número 
d’expedient ___________ )
Que l’activitat empresarial no té cap deute amb la Hisenda pública estatal, hisenda pública catalana i seguretat 
social.                                                                 
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LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ  IMPLICA

Donar el consentiment per a fer les comprovacions oportunes relacionades de no ser deutor a l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i fer comprovacions per comprovar que es disposa de comunicació Prèvia, declaració 
Responsable o llicència d’activitats, degudament formalitzada o atorgada a l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.
La declaració expressa conforme no s'incorre en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.
El compliment del règim d'incompatibilitats vigent.
Que no es té cap deute  ni amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ni amb la Seguretat Social, ni amb
l'Agència Tributària estatal ni catalana ni amb la Generalitat de Catalunya.
L’acceptació de les condicions de la present convocatòria.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA 
(No cal presentar documentació que ja té l’administració. És obligació d’aquesta verificar les dades que declareu i 
aconseguir aquestes dades i/o documents de qualsevol ens públics. Si s’oposa a la consulta d’alguna dada, haureu 
d’aportar la documentació pertinent).

M’oposo a la consulta de les dades relatives a l’estat del deute amb les administracions, indicades més avall, pel 
motius següents_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AEAT, i aporto el Certificat de no ser deutor de l’ Hisenda Pública estatal.
ATC, i aporto el Certificat de no ser deutor de l’ Hisenda Pública catalana
TGSS, i aporto Certificat de no ser deutor de la Seguretat Social

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”
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Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019   Signatura
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