
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ – AJUDES COVID19

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom de l’empresa

Nom i cognoms representant Càrrec

NIF / NIE

Domicili social Població i CP

Telèfon Correu electrònic

Descripció de l’activitat

 
SOL·LICITO

Que es tingui en compte la meva sol·licitud i que em sigui concedida una subvenció.

DECLARO
 

 Que les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.

 Que l’entitat a la qual represento reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

 Estar  al  corrent  del  compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Navàs,  l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

 Que conec i accepto les bases de la convocatòria de subvencions i em comprometo a complir totes les
obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari/a, de conformitat amb la legalitat vigent i  les
mateixes bases.

 Que s'aportaran tots el documents que es requereixen per a la concessió de la subvenció.

 Que no he rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifico, o que si n’he rebut alguna junt
amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

 Model 036 de declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals o retenidors.
 Full de domiciliació bancària (Annex 1)
 Factures de les despeses objecte de subvenció (llum, aigua, lloguer local, salaris, seguretat social...)

 Només en el cas d’establiments no obligats a tancar: Acreditació de caiguda d’ingressos superior al 50%
de  la  facturació  mensual  amb  la  presentació  de:  Llibre  registre  factures  emeses  i  rebudes;  llibre  diari
ingressos i despeses i llibre registre de vendes i ingressos o de compres i despeses del mateix període 2019 i
2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 15 de juny de 2020 a través de la seu electrònica de l’ajuntament
de Navàs www.navas.cat acompanyades de la documentació requerida

Signatura i segell

Navàs, _____ de/d'________________ de 2020

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la
persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament de
Navàs, i que podrà exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

 Plaça de l’Ajuntament, 8 - Tel. 93 839 00 22 - www.  navas  .cat

http://www.elprat.cat/
http://www.navas.cat/
http://www.elprat.cat/
http://www.elprat.cat/


ANNEX 1: Sol·licitud de domiciliació bancària per a cobraments de la Tresoreria 
de l'Ajuntament de Navàs                        

Dades de la persona interessada
NIF/CIF Nom i cognoms

Adreça

Codi postal Població

Dades de la transferència
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi

IBAN Codi Entitat Oficina núm. DC Compte corrent o llibreta núm.

BIC:

Adreça

Codi postal Població

Concepte tributari a domiciliar Subvenció al teixit comercial i serveis de proximitat amb
motiu de la situació generada pel COVID-19

Sota la meva responsabilitat, 
declaro que aquestes dades 
corresponen al compte corrent o 
a la llibreta d'estalvis obert a nom
meu.

Diligència de conformitat de l'entitat.
Aquestes dades coincideixen amb 
les existents en aquesta oficina.

Localitat i data El director/la directora

Signatura Signat i segellat
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