ANNEX I
INSTÀNCIA D’AJUTS DESTINATS A AUTÒNOMS I PIMES AMB MOTIU DE LA CRISI ECONÒMICA
DERIVADA DEL COVID 19
LINIA D’AJUTS 1. AJUTS PER TANCAMENT DE L’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA
1. DADES DEL SOL·LICITANT
RAO SOCIAL / NOM
CIF/NIF
TIPUS D’ACTIVITAT (descripció)
ADREÇA
CP I LOCALITAT
TIPUS D’ACTIVITAT
CODI CNAE EMPRESA / CODI CCAE EMPRESA
NOMBRE DE TREBALLADORS DE L’EMPRESA
REPRESENTANT LEGAL EMPRESA (nom i cognoms)
NIF REPRESENTANT LEGAL EMPRESA
DOMICILI REPRESNTANT LEGAL EMPRESA
Adreça
Cp i localitat
Correu electrònic (a efectes de notificacions)
Telèfons de contacte
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
2. EXPOSO
Que exerceixo / Que l’empresa a la qual represento exerceix una activitat econòmica a Alcoletge, on
hi te ubicada la seva seu social a data anterior al 14/03/2020.
Que com a conseqüència de la crisi provocada pel COVID 19 i la declaració de l’Estat d’Alarma,
l’activitat econòmica que exerceixo / corresponent a l’empresa que represento, ha estat afectada per
RD 463/2020 de 14 de març, per la qual cosa ha tingut que cessar l’activitat, durant el període de
l’Estat d’Alarma,
Per la qual cosa,
3. SOL·LICITO:
Que se’ns concedeixi l’ajut destinat a autònoms i pimes amb motiu de la crisi econòmica derivada del
COVID 19, segons les bases aprovades per l’Ajuntament d’Alcoletge. LINIA D’AJUTS 1. AJUTS PER
TANCAMENT D’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA, a l’empara de la documentació justificativa
que s’acompanya a aquesta sol·licitud i per l’import màxim resultant de les bases de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA (marqueu la documentació presentada)
□ Declaració responsable segons model normalitzat. ANNEX II.
□ Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física.
□ Copia del CIF, escriptura de constitució i dades d’inscripció en el RM, en cas de persona
jurídica; si procedeix.
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□ Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica sol·licitant de l’ajut.
□ Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona jurídica sol·licitant de l’ajut o
altra documentació acreditativa de la representació que ostenta.
□ Documentació acreditativa de les despeses realitzades corresponent al concepte/es pel qual
es demana l’ajut (factures, factures simplificades, pressupost, etc). Base 5. B. 5
□ Documentació acreditativa de la identificació i acreditació de la titularitat del compte
bancari al qual es demana abonar l’import de la subvenció.

Lloc, data i signatura

(1) Abans de signar, llegiu la informació sobre protecció de dades que consta adjunta.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
c/Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE
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1. PROTECCIÓ DE DADES
1.1. Normativa:
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament d’Alcoletge es
fonamenta en el marc jurídic següent:
 Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD),
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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals,
 Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
 Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot
consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).
1.2. Recollida de dades:
D’ acord amb la normativa anterior les dades de caràcter personal que s’obtinguin amb motiu
de la tramitació d’aquests expedients passaran a formar part dels fitxers de dades de
l’Ajuntament d’Alcoletge amb la finalitat de l’examen, resolució i notificació dels expedients que
es tramitin. Llevat d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercer.
1.3. Informació general sobre protecció de dades personals:
Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris

Drets
Informació
addicional
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Ajuntament d’Alcoletge
Tramitar procediments i actuacions administratives.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders
públics atorgats a aquesta Entitat.
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats
del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers
països.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en
la informació addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en
la següent adreça: http://www.alcoletge.cat/politica-de-privacitat

