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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
CONVOCATÒRIA PER L'ATORGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS, PER MITIGAR ELS COSTOS DE LLOGUER
PER A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTATS ECONÒMICAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19
Dades Sol·licitant
Nom i cognoms o denominació social

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicili

Telèfons

Població

Codi Postal

Correu electrònic

Dades Representant (si s'escau)
Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE

Domicili

Telèfons

Població

Codi Postal

Correu electrònic

Notificació
Vull rebre notificacións electròniques relacionades amb aquest servei
Telèfon

Correu electrònic

EXPOSO
D'acord amb la les bases reguladores de la convocatòria per l'atorgament dels ajuts econòmics, per mitigar els
costos de lloguer per a autònoms i empreses afectats econòmicament com a conseqüència de la Covid-19.
SOL·LICITO
Quantitat total que sol·licita de la subvenció

€

Documentació necessària a aportar
NIF/NIE/CIF del sol·licitant
Contracte de lloguer i 3 rebuts abonats
Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant si s'escau
Acta de constitució de societat
Declaració censal ( model 036 o 037) o Document únic Electrònic (DUE)
Declaració d'ingressos del mes d'abril de 2019 i del mateix mes de 2020, i per als autònoms la presentació del
Llibre de Registre d'ingressos i el model 130de l'IRPF del segon trimestre del 2019, i la mateixa documentació
referida al mateix període del 2020
Model Alta de creditors (annex 3)
Declaració responsable (annex 4)
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Informació bàsica sobre protecció de dades
He estat informat/da que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud i en la
documentació adjunta.
Responsable del tractament
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - C/ Major, 91-93. 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 938764040 - www.santjoanvilatorrada.cat - ajuntament@santjoanvilatorrada.cat

Finalitat del tractament
Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant.

Legitimació
Consentiment de l'interessat/da.

Termini de conservació de les dades
Mentre duri la tramitació objecte d'aquesta sol·licitud.

Destinataris
Les dades es faran servir per la gestió des de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. No hi ha previsió de
transferències a tercers països.

Drets
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitarne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant la seu electrònica.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/
VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=846

Informació addicional
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a
l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa
de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant el correu electrònic dpd.ajsantjoanvilatorrada@diba.cat
Podeu ampliar la informació sobre el DPD a través la pàgina web www.santjoanvilatorrada.cat

Població

Data

Signatura
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