SOL·LICITUD D'AJUTS PER LA REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LES
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, COMERÇ I EMPRESES DE MENYS DE 10
TREBALLADORS EN EL CONTEXT DE DIFICULTATS GENERADES PER LA COVID-19
DADES DE L’EMPRESA O ENTITAT EMPRESARIAL SOL·LICITANT (persona física o jurídica)
Raó Social / Nom i Cognoms
NIF ................................................
Adreça
Població................................................
Telèfon.................................................
Adreça electrònica

..........................................................................................................
Núm Patronal de la Seguretat Social...............................................
.........................................................................................................
CP.....................................
Fax...................................
.............................................................

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (només en el cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms
Càrrec......................................................
Adreça
Població..................................................
Telèfon..................................................
Adreça electrònica

..................................................................................
NIF/NIE ...................................................................
..................................................................................
CP ...................................
Mòbil..............................
..................................................................................

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:
1. Que l'activitat es desenvolupa en un centre de treball ubicat al municipi de Piera i està degudament
legalitzada. I en el cas de que no es disposi de centre de treball, l'activitat econòmica o professional que es
desenvolupa està domiciliada fiscalment al municipi de Piera.
2. Que el sol·licitant (marqueu només una opció)
Ha suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, modificat pel RD 465/2020.
Ha tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació corresponent al període que va del 14 de
març al 30 d'abril de 2020 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, o període equivalent en cas
d'empreses amb una antiguitat inferior a un any i que ha registrat disminucions en la facturació superiors al 75%
en el període indicat, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19, i indica el percentatge de reducció.
Període

2a. quinzena
març 2019 (*)

2a. quinzena
març 2020

Diferència

Percentatge de
reducció

abril 2019 (*)

abril 2020

Diferència

Percentatge de
reducció

INGRESSOS

Període
INGRESSOS

(*) En cas d'autònoms o empreses amb una antiguitat inferior a un any, poseu el promig des de la data d'alta al
RETA fins al mes de febrer del 2020.

3. Que el sol·licitant:
. No es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària previstes
a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003)
. Es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, establertes a
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
.Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà
la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i que són certes les dades
consignades en aquesta sol·licitud.
. Que no té cap deute amb l'Ajuntament de Piera, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social i l'Agència
Tributària, o que disposa de la resolució de pròrroga, ajornament, de moratòria o de qualsevol altra condició
especial dels seus deutes.
. No està pendent de reintegrament de subvencions amb l'Ajuntament de Piera.
. No ha incomplert les disposicions normatives ni els requeriments de l'autoritat competent, en relació a la
situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
. Accepta la exigència i es compromet al reintegrament total o parcial de la subvenció, de no poder-se acreditar,
en el termini de deu dies a comptar des del requeriment que es pugui formular; que l'import de la subvenció,
sumat al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat no supera la reducció d'ingressos de l'activitat com a conseqüència de la crisi
provocada per la COVID-19.
. Que es compromet a comunicar les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i els que
obtingui en el futur.
ADJUNTO els documents següents:
DOCUMENTACIÓ A APORTAR ADJUNT A LA SOL·LICITUD (marcar conforme s'acompanya document)
Còpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica sol·licitant (NIF/CIF/NIE)
En el cas de persones jurídiques, còpia de la Escriptura de constitució o Estatuts i acreditació de la
representació de la persona jurídica.
Còpia de la declaració censal relativa a l'activitat econòmica que es desenvolupa
Comprovant de pagament del rebut d'autònoms, o de mutualitat de previsió social en el cas de
professionals lliberals, dels mesos de març i abril de 2020
Còpia del contracte de lloguer o títol de propietat del centre de treball segons sigui el cas
En cas de centre de treball de lloguer, comprovant de pagament dels mesos de març i abril. L'import
subvencionable es considerarà l'import de la factura abans d'IVA.
Còpia factures de subministrament i comprovants de pagament dels mesos de març i abril. L'import
subvencionable es considerarà l'import abans d'IVA.
Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'AEAT, la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la
sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us
Informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable
l'Ajuntament de Piera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents
adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions no seran
cedides a persones físiques i jurídiques publiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic e-seu@ajpiera.cat o al correu postal
Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16-18 08784- Piera.

Model de comunicació de dades bancàries, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat
bancària.
Relació Nominal de treballadors (RNT), relació de liquidació de cotitzacions i justificant de pagament de la
Seguretat Social del mes de febrer de 2020 (donada la possibilitat que l'empresa hagi presentat un ERTO el
mes de març), en el cas que l'empresa tingui treballadors contractats per compte aliè.
En el supòsit que l'empresa sol·licitant declari que ha registrat una reducció dràstica de la seva facturació i que
ha generat pèrdues, també ha d'aportar:
Còpia del llibre diari d'ingressos i despeses, del llibre de registre de factures emeses i rebudes o del llibre de
vendes i ingressos/compres i despeses del període justificat entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020.
Aquelles empreses que no estiguin obligades a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran
d'acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès a dret.

AUTORITZO
A l’Ajuntament de Piera per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En el cas de no autoritzar la consulta cal aportar la documentació acreditativa corresponent
Per tot això,
SOL·LICITO
Que d'acord amb la convocatòria de l'ajut per a la reactivació de l'activitat econòmica i empresarial dels
autònoms, comerços i empreses de màxim de 10 treballadors, en el context de les dificultats generades per la
COVID-19, sigui admesa aquesta sol·licitud.

Signatura

Piera, ..... de ............... de 2020

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us
Informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable
l'Ajuntament de Piera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents
adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions no seran
cedides a persones físiques i jurídiques publiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic e-seu@ajpiera.cat o al correu postal
Ajuntament de Piera, c/ de la Plaça, 16-18 08784- Piera.

