
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

 

 

 

Núm. d’Expedient:   _______  / _______ 
 

 

 

Formulari de sol·licitud 
 

AJUTS EXTRAORDINÀRIS PER CESSAMENT TEMPORAL DE L’ACTIVITAT DE 
TREBALLADORS AUTÒNOMS I SOCIETATS DE SANT VICENÇ DE MONTALT AMB LOCAL 
COMERCIAL O INDUSTRIAL AL MUNICIPI, PER LA SITUACIÓ DE CRISIS DEL 
CORONAVIURS COVID-19. 

 

 

Dades de l’establiment comercial o industrial 
  
Denominació comercial:      

 
Adreça: 
 
Telèfon:  Fax:  
 
Correu electrònic: 
 

Dades de la persona física o jurídica sol·licitant   
 
Raó Social (Persona  jurídica):    
 
CIF / NIF  
 
 
Nom i cognoms (Persona física o representant ):    
 
CIF / NIF / DNI: 
 
 
Dades a l’efecte de notificacions 
 
Adreça : 
 
Municipi:  Codi postal: 
 
Telèfon fix:  Fax:  
 
Telèfon mòbil:    
 
Correu electrònic: 
 

Mitjà de notificació * 

* Conforme a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones 
físiques podran triar a tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de 
mitjans electrònics o no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per 
la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment. 
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Objecte de la sol·licitud   
 
Que vista la convocatòria d’ajuts extraordinaris per al lloguer o subministraments bàsics dirigit a 
autònoms o persones jurídiques que hagin hagut de cessar temporalment la seva activitat amb local 
comercial al municipi, que té per objectiu el recolzament al teixit comercial i industrial del municipi durant 
el període que es mantingui decretat l’estat d’alarma per preservar, així, la seva activitat i llocs de treball, 
conforme a les bases publicades, 
 
SOL.LICITA  (Marcar la/les casella/es que escau) 

 Ajut per les despeses elegibles de LLOGUER DEL LOCAL COMERCIAL/INDUSTRIAL 

 Ajut per les despeses elegibles de SUBMINISTRAMENTS REFERENCIALS AL LOCAL 
 Aigua 
 Electricitat 
 Gas 
 Altres combustibles 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (Marcar les caselles que escau) 

 Que soc treballador/a autònom/a amb activitat desenvolupada a Sant Vicenç de Montalt 
   

 Que soc persona jurídica exempta del pagament del IAE amb domicili fiscal a Sant Vicenç de 
Montalt 
 

 Que l’activitat està en actiu i compta amb l’oportuna llicència municipal 
 

 Que el tancament temporal de l’activitat ha estat obligatori d’acord Real Decret 463/2020 i 
465/2020 
 

 Que el tancament temporal de l’activitat ha estat voluntari, per responsabilitat, doncs el 
negoci no està inclosos en la suspensió pel Real Decret 463/2020 i 465/2020 
 

 Que l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no supera el cost total 
subvencionat 
 

 Que s’ha hagut d’assumir un préstec per manca de liquiditat (adjunto document justificatiu) 
 

 Que compto amb treballadors al meu càrrec que mantindré més enllà de la finalització de l’estat 
d’alarma. 
 

 Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic assabentat/da de 
l’obligació de comunicar qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i de facilitar 
tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent. 
 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT (Marcar la/les casella/es que escau) 

 Dono el consentiment al tractament de dades de caràcter personal, laboral, econòmic, 
necessaris per a la tramitació d’aquest procediment, d’acord amb la normativa vigent 
 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a consultar a altres administracions, en cas 
que no s’aportin els certificats pertinents conforme la persona (física o jurídica) es troba al 
corrent de les obligacions tributaries, incloent les municipals. 

 

Sant Vicenç de Montalt,  .......... de ......................................... de 2020 
 

Signatura de la persona sol·licitant o representant 
 
 

2/2 

 



 

 

 
 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
 
PERSONES AUTÒNOMES AMB ACTIVITAT I LOCAL COMERCIAL/INDUSTRIAL AL MUNICIPI 
 

 Formulari “sol·licitud + declaració responsable + autorització” degudament emplenat i signat 

 DNI del sol·licitant 

 Model 036/037 d’alta d’activitat (segons activitat) o la Targeta Censal 

 Rebuts bancaris de la quota d’autònoms dels 6 darrers mesos 

 Contracte de lloguer 

 Certificat emès pel banc conforme s’ha realitzat el pagament dels rebuts lloguer dels darrers 4 
mesos, incloent els dels mesos inclosos a l’ajuda demanats 

 Certificat emès pel banc conforme s’ha realitzat el pagament dels rebuts dels subministraments 
inclosos en les despeses subvencionables. 

 Sol·licitud presentada de la prestació per cessament de l’activitat de treballadors autònoms, si 
s’escau  

 Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, incloent les municipals, o 
autorització a consultar-ho.  

 Si escau, documentació justificativa conforme s’ha tingut que assumir un crèdit per manca de 
liquiditat i/o conforme té treballadors/es al seu càrrec que mantindrà més enllà de la finalització 
de l’estat d’alarma 

 

PERSONES JURÍDIQUES AMB ACTIVITAT I LOCAL COMERCIAL/INDUSTRIAL AL MUNICIPI 
 

 Formulari “sol·licitud + declaració responsable + autorització” degudament emplenat i signat  

 DNI del sol·licitant 

 Model 036 d’alta d’activitat  

 Contracte de lloguer 

 Certificat emès pel banc conforme s’ha realitzat el pagament dels rebuts lloguer dels darrers 4 
mesos, incloent els dels mesos inclosos a l’ajuda demanats  

 Certificat emès pel banc conforme s’ha realitzat el pagament dels rebuts dels subministraments 
inclosos en les despeses subvencionables. 

 Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, incloent les municipals, o 
autorització a consultar-ho. 

 Si escau, documentació justificativa conforme s’ha tingut que assumir un crèdit per manca de 
liquiditat i/o conforme té treballadors/es al seu càrrec que mantindrà més enllà de la finalització 
de l’estat d’alarma. 

 

 


