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Sol·licitud d'ajuts a empreses
establertes a Pineda de Mar
Segona Convocatòria

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Tlf. mòbil:

Correu electrònic:

Adreça:
CP:

Municipi:
Representant: (s'aporta document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Tlf. mòbil:

Correu electrònic:

Adreça:
CP:

Municipi:
Dades de l'empresa
Raó social:
Adreça del centre de treball a Pineda de Mar:
Notificació

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Manifesto:
1. Que de conformitat amb la convocatòria i les bases aprovades per l'atorgament d'ajuts per a les famílies
empadronades a Pineda de Mar i empreses establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 sol.licito els ajuts que assenyalo d'acord amb l'annex o annexos que adjunto a la present sol.licitud.
- Línia 2: subvencions adreçades a empreses establertes a Pineda de Mar per pal.liar la manca o disminució
d'ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial
Mes de març de 2020

Mes d'abril de 2020

Mesos de març i abril del 2020

Declara que disposa de llicència d'activitats a nom de
Declara que no disposa de llicència d’activitats, però si domicili fiscal a Pineda.
2. Sóc persona treballadora autònoma per compte propi, soci d’una cooperativa donat d’alta al RETA o autònom
societari.
3. Que en el moment d’iniciar-se l’estat d’alarma estava d’alta al RETA.
4. Que compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i el municipi i les obligacions davant la
Seguretat Social en tot moment o que disposo de la resolució pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra
condició especial dels seus deutes amb l’AEAT, l’ATC , la TGSS i l’Ajuntament.
5. Que la meva activitat ha patit una reducció d'entre el 60% i el 74% de la meva facturació (ingressos) a partir de
la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma (per el cas d'autònoms del règim RETA) o d'entre el 60 i el 100%
(per el cas d'autònoms del règim especial del mar, règim especial agrònom i mutualistes).
6. Que no em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
7. Que compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-me.
8. Que la documentació adjunta que presento és una còpia idèntica del document original i que també ho serà
la documentació que presenti en format electrònic durant tota la convocatòria.
9. Declaro no haver concorregut a/rebut altres subvencions d'altres administracions que tinguin la mateixa finalitat.

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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Documentació obligatòria que cal adjuntar per rebre l'ajut
1. Rebut de pagament del mes de març i/o abril de 2020, segons mes o mesos per als que es demani l'ajut,
del règim RETA, règim general de la Seguretat Social o mutualitat corresponent.
2. Document acreditatiu de la data d’alta a la Seguretat Social.
3. CIF persona jurídica.
4. Llicència d’activitat comercial o empresarial a Pineda de Mar (només serà obligatori adjuntar-la a requeriment de
l’Ajuntament en el cas de discrepància entre les dades en poder d’aquesta administració i les de la sol·licitud).
5. Acreditació del domicili fiscal a Pineda de Mar (únicament quan no hi ha obligació de disposar de llicència
d'activitat comercial o empresarial).
Acreditació de l'estat de comptes
Per acreditar l'estat de comptes, cal aportar:
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA
(MÒDULS), PERSONES TREBALLADORES EN RÈGIM ESPECIAL AGRARI, TREBALLADORS DEL MAR I
MUTUALISTES
- Model 303 IVA, empresaris i professionals en estimació objectiva, últim trimestre 2019 i primer
trimestre 2020
- Llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de provisions de fons i suplerts, de forma
desagregada, de tots els mesos del període comprès entre el setembre 2019 fins abril de 2020.
- Aquells autònoms que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran
d’acreditar-ho per qualsevol mitjà de prova admès en dret, la valoració de la qual queda en mans de
la comissió de valoració. En cas de no disposar de llibre de registres, es podrà presentar
l’ANNEX 1 degudament emplenat.
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE TRIBUTEN PEL SISTEMA D’ESTIMACIÓ DIRECTA
SIMPLIFICADA
- Model 303 IVA, del darrer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa, de l’últim trimestre de 2019.
- Llibre de registre d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions de fons i suplerts, de forma
desagregada, dels mesos entre el setembre 2019 i abril 2020 i annex 1 degudament complementat.
AUTÒNOMS D’EMPRESES SOCIETÀRIES
- Model 303 IVA, darrer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.
- Còpia del llibre de registre de de vendes i ingressos, de compres i despeses i de béns d’inversió de
la societat de forma desagregada del període comprés entre setembre de 2019 i abril de 2020.
- Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'estat, la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Pineda de Mar així com de les obligacions davant la Seguretat Social
Dades bancàries
Titular del compte corrent:
Codi IBAN:

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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Sol·licito
La inclusió de la present sol·licitud a l'expedient de convocatòria d’AJUTS PER EMPRESES ESTABLERTES A
PINEDA DE MAR PER PAL.LIAR LA MANCA O DISMINUCIÓ D’INGRESSOS PER CONTRIBUIR A
RECUPERAR LA SEVA ACTIVITAT EMPRESARIAL, de conformitat amb la documentació que s'adjunta.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
A Pineda de Mar,

de

del 20

Signatura de la persona interessada:

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR,
responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de les sol·licituds de les subvencions en l'àmbit de drets socials i serveis a
les persones.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les
dades al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web:
https://seu.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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