Sol·licitud subvencions per a comerços i Serveis afectats per la crisi
del Covid19 a Centelles
Dades d’identificació de la persona o empresa
Nom:
DNI/NIE/CIF:
Telèfon:
Adreça:

Primer cognom:

Segon cognom:

Adreça de correu electrònica:

Dades de l’establiment
Nom establiment:
Adreça:
Telèfon:

Línies subvenció
 Línia 1: Per aquells establiments obligats a tancar per decret estat alarma
 Línia 2: Per aquells establiments vista la reducció de la facturació del 50% respecte el mateix
període de l’any anterior

Dades bancàries
IBAN
__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Documentació obligatòria que s’adjunta :
 Fotocòpia NIF/NIE
 Alta cens Impost activitats econòmiques (IAE) – model 036/037
 Últim rebut autònoms pagat

Documentació, si s’escau, en cas d’empresa:
 Fotocòpia CIF

__ __ __ __

Documentació a adjuntar, per la línia 2:
• Empresaris i professionals en estimació objectiva (mòduls):
 llibre ingressos i despeses (abril – maig 2019)
 llibre ingressos i despeses (abril – maig 2020)
 Declaració renda 2019 – apartat activitats econòmiques (pàgina 5)
• Empresaris i professionals en estimació directa:
 Model 130 IRPF. Segon trimestre 2019
 Model 130 IRPF. Segon trimestre 2020
 Model 303. IVA. Segon trimestre 2019
 Model 303. IVA. Segon trimestre 2020
• Resta empresaris:
 Model 303. IVA. Segon trimestre 2019
 Model 303. IVA. Segon trimestre 2020
 Còpia llibre registre de factures emeses i rebudes, del llibre ingressos i despeses (abril- maig
2019)
 Còpia llibre registre de factures emeses i rebudes, del llibre ingressos i despeses (abril- maig
2020)

Autoritzacions:
 Autoritzo la cessió de dades i la documentació adjunta a l’Ajuntament de Centelles per ser
utilitzades en la gestió d’aquesta sol·licitud.
 Autoritzo a l’Ajuntament de Centelles a comprovar que es troba el corrent de les obligacions
fiscals i tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència tributària i la Seguretat Social.

Declaracions:
 Declaro sota la meva responsabilitat:
-

Que compleixo els requisits per acollir-me a les subvencions
Que he hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada del COVID-19 i/o
he tingut una reducció del 50% de la facturació vers l’any passat.
Que compleixo amb els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que em trobo al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament,
l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
Que accepto les bases de la subvenció.
Que els documents presentats són còpies idèntiques dels originals.

Signatura:

Centelles, ____, de ________________ de 20__

