
 

AJUNTAMENT D’ABRERA 

Sol·licitud de subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes i 

microempreses per fer front a l’impacte de la COVID19 (Expedient 1178/2021) 

Dades de la persona sol·licitant/comerç 
 

Nom i cognoms / Raó Social  

 
NIF/NIE/CIF 
 

Domicili 

 
Telèfon 
 

Codi postal i població 

 
Adreça electrònica  
 

Representant Legal en cas de persones jurídiques: Nom i cognoms  
   

NIF/NIE 

 
Adreça de notificacions, codi postal i població 

 
Adreça electrònica de notificacions  
 

Nom comercial de l’establiment o empresa 

 
 

Adreça de la Seu Social, local comercial, delegació o centre de treball 

 
CP i Població 

 

 SI   NO  autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital - es rebrà alerta al correu electrònic) 

SOL·LICITO: 

Participar en la convocatòria de concessió subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes 

i microempreses per fer front a l’impacte de la COVID19, segons les Bases Reguladores aprovades en el Ple 

Ordinari de data xx.03.2021, i percebre l’ajut econòmic al compte corrent indicat. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal i/o sol·licitant en cas de persones físiques. 

 En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, poders de representació o certificat de delegació per actuar en 

representació de l’empresa. 

 Fotocòpia del número de identificació fiscal de l’entitat peticionària, quan s’escaigui. 

 Últim rebut d’autònoms 

 Certificat de situació en el Cens d’Activitats Econòmiques i/o Declaració censal d’inici d’activitat per la qual es sol·licita 

l’ajut (model 036/037) actualitzada. 

 Relació nominal des treballadors contractats (RNT) de l’últim mes, en cas de tenir treballadors contractats. 

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Agència Tributària 

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Seguretat Social 

 Document acreditatiu de la titularitat del compte corrent, extret de l’aplicació de l’entitat bancària en línia (on-line), o 

emplenar la informació bancària següent (validar i segellar per l’entitat bancària): 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

- Que no estic inclòs/a en cap dels supòsits previstos en l’art.13.2 de la Llei General de Subvencions.  

- Què tinc menys de 10 treballadors/es contractats; i que en l’exercici anual anterior (2020) he tingut un volum 

d’operacions que no supera els 400.000 € anuals. 

- Que la activitat per la qual se sol·licita aquesta subvenció és__________________, amb epígraf___________. 

- Que compleixo els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària i em comprometo a complir les 

condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció. 

- Que  NO he estat beneficiari/ària de l’Ajut en règim de concurrència no competitiva per a comerços 

minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada  la seva activitat davant la crisis 

      Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 



 

AJUNTAMENT D’ABRERA 

sanitària generada per la COVID-19 (EXP. 3402/2020) de 300 € atorgat per l’ajuntament d’Abrera, i per tant 

demano el Tipus d’Ajut 1 de 1000 €. 

- Que  SÍ he estat beneficiari de l’Ajut en règim de concurrència no competitiva per a comerços minoristes, 

treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada  la seva activitat davant la crisis sanitària 

generada per la COVID-19 (EXP. 3402/2020) de 300 € atorgat per l’Ajuntament d’Abrera, i per tant demano 

el Tipus d’Ajut 2 de 700 €. 

- Que no em trobo en situació de crisi (concurs de creditors) en el moment d’aprovació de la convocatòria 

 

 

 
Codi IBAN (International Bank Account Number): 

-  

 
 
 

 
 
Codi BIC (Bank Identifier Code):      Segell de l’entitat bancària: 

 
 
 
 

 
 

 AUTORITZO a l’Ajuntament d’Abrera per tal que pugui fer consultes a registres i arxius d’altres administracions i entitats 

públiques que consideri necessàries en relació al compliment de les obligacions. 
 

Signatura  
 
 

 
Localitat i data:  
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran 
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar la sol·licitud de participació en la convocatòria de concessió subvencions destinades a comerços, persones 
treballadores autònomes i microempreses per fer front a l’impacte de la COVID19 i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de 

les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informacio@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

IBAN  Entitat Oficina D.C. Número de compte 

E S 
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