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INSTÀNCIA ESPECÍFICA PER A LA SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
AJUTS COVID-19 

 
 
1. DADES BÀSIQUES DEL SOL·LICITANT 

 

Nom i cognoms:       Document d'identitat:       

En representació de:       Document d'identitat:       

Domicili:       Número:       Pis:       

Població:       Codi postal:       

Telèfon:       Correu electrònic:       

Nom de l’empresa:       
 
Data de l’activitat :       

Breu descripció de l'activitat :         

 
Sol·licito subvenció d’acord amb les Bases reguladores per a l’atorgament d’Ajuts  econòmics per a 
autònoms\es  i microempreses afectades per la Covid-19 
 
2. DADES BÀSIQUES DE LA SOL·LICITUD 
 
Epígraf de l’Activitat 
  
 

  Data d’alta de l’Activitat  

Dates de tancament: 
 

  Import de l’Ajut sol·licitat  

 
3. DADES BÀSIQUES DE LA JUSTIFICACIÓ: 
 
Conceptes subvencionables 
 
Cotitzacions RETA: 
 
      
(màxim 50%) 
Despeses lloguer : 
 
      
(màxim 6 mesos i el 50%) 
Despeses subministraments : 
 
      
(Màxim 50 %) 
Assegurances de l’activitat: 
 
      
(Màxim 50%) 
Despeses material higiènic i preventiu de la Covid-19: 
 
      

Registre d’entrada 
 

Per a trametre a  
____________________________ 
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PER A EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT PEL SOL·LICITANT: 
 
AUTORITZO:  
 
A l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a que pugui recavar els certificats o informació tributària, 
situació censal, alta de l’activitat, dades padronals i domicili del local de l’activitat, en poder d'aquest 
Ajuntament i a que consulti les meves dades personals dels arxius de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) del Ministeri d’Hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
SÍ       / NO       (marqueu amb una X l’opció escollida). 
 
DEMANO: 
 
Rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del que disposa la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre: 
 
SÍ       / NO       (marqueu amb una X l’opció escollida). 
 
DECLARO : 
 

Que assumeixo totes les condicions exigides en la present convocatòria i que no em trobo incurs en 
cap de les circumstàncies que es recullen a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.  
 
Que estic donat/da d’alta en totes les administracions corresponents per exercir la meva activitat 
econòmica ( Agència Tributaria, Seguretat Social, Ajuntament, etc). 
  
Que he mantingut  el 100% la plantilla fins el moment de sol·licitat l’Ajut 
 
Que estic al corrent de les meves obligacions amb les Tresoreries de la SS,AMB, Agència Tributaria, 
Generalitat i  l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
DECLARO (marcar amb una X les caselles corresponents):  
 
      Que no he sol·licitat / rebut altres ajuts per a la mateixa finalitat i despeses subvencionables.  
 
      Que sí he sol·licitat / rebut altres ajuts per a la mateixa finalitat i despeses subvencionables (en 
aquest cas caldrà que el/la sol·licitant adjunti un declaro amb la relació d’ajuts, estat del mateix, 
despesa subvencionable i %). 
 

       Que he estat afectat\da pels tancaments totals i/o parcials regulats per les normatives estatals, 
autonòmiques o locals regulats per la pandèmia de la Covid-19 
 

       Que he estat afectat\da pel tancament total regulat per la declaració d’estat d’alarma del 14 de 
març 
 
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,  Data 
 
Protecció de dades personals: 
 
De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del seu dret a rebre i 
nformació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet és el responsable del tractament de dades Suport al comerç local, que té la finalitat de Gestionar la 
dinamització i l’impuls del comerç local de la ciutat, promovent la realització d’activitats relacionades amb el 
comerç, gestionant convocatòries de subvencions per al comerç, portar a terme campanyes publicitàries pel 
foment del comerç local, així com fomentar la instal·lació de nous comerços i la millora dels existents. Vostè podrà 
ampliar aquesta informació bàsica, així com accedir a la política de privacitat completa de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i exercir els seus drets sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i/o a 
 l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040). 

 
 
 
 

Signatura  

https://www.gramenet.cat/pd
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MODEL DE RELACIÓ ORDENADA DE LES FACTURES I COMPROVANTS DE DESPESA JUSTIFICATS  
 

Número 
de la 

factura 

Data de la 
factura 

Nom del 
proveïdor 

NIF del 
proveïdor 

Descripció de la factura 
Import 
sense 

IVA 
IVA  

Import 
total 

% imputat 
(justificat) 

IMPORT 
IMPUTAT 

(JUSTIFICAT) 

Data de 
pagament de 

la factura 
                                                                             

                                                                   

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

TOTAL IMPORT IMPUTAT (JUSTIFICAT)       
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