
 
 
 
 

SOLICITUD D’AJUT AL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL AFECTATS PER LA CRISI 
SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

I. Dades identificatives del/de la sol·licitant 

Nom i conoms: En qualitat de: 

Raó social: CIF/NIF: 

Adreça: 

Població: CP: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

Microempresa  Data inici de l’activitat: 

Autònom/a  Data inici de l’activitat: 

 

II. Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones jurídiques) 

Nom i cognoms: 

NIF: Adreça: 

Telèfon: Població: CP: 

Adreça electrònica: 

 

III. Declaració 

 
DECLARO, en el meu nom o de l’empresa que represento i sota la meva responsabilitat, 
el següent: (marqueu-hi una X) 

 

 No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària 

de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 Tenir la llicència d’activitats legalment aprovada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, comunicació prèvia 

i/o document que acrediti la realització de l’activitat de forma legal o disposar d’un document 

acreditatiu de l’exempció de l’obligació de disposar del títol legal habilitant. 

 L’establiment ha cessat la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 No ser administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil pública 

 No disposar, el sol.licitant, d’altres fonts d’ingressos que els provinents de l’activitat empresarial. 

 Que l’activitat té l’activitat legalment establerta al municipi d’Arenys de Mar 

 Antiguitat d’activitat empresarial superior a 1 any: 

Les pèrdues econòmiques ocasionades directa o indirectament per l’estat d’emergència sanitària 
ocasionada pel COVID-19 en els mesos de març a abril de 2020, en comparació amb les dels mesos  de 
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març a abril de 2018 i 2019 han estat del          %. 

 

Antiguitat d’activitat empresarial inferior a 1 any: 

Les pèrdues econòmiques ocasionades directa o indirectament per l’estat d’emergència sanitària 
ocasionada pel COVID-19 entre el mesos de març a abril de 2020, en comparació amb les dels mesos 
de novembre i desembre de 2019 han estat del          %. 

 

IV. Sol·licitud 

SOL·LICITO: 

Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament del corresponent ajut, d’acord amb les 

bases reguladores per a la concessió d’ajuts al teixit empresarial local d’Arenys de Mar per la 
compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del COVID-19, i 
acompanyant la documentació que es relaciona: 

Relació de documentació que s’adjunta a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 

 Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/CIF/NIE) de la persona física o jurídica titular de 

l’establiment. 

 Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/NIE) del representat legal de la persona jurídica 

titular de l’establiment (si s’escau). 

 Escriptura de constitució o estatuts. 

 Escriptura d’apoderament. 

 Alta la Seguretat Social. 

 Alta  censal Model 036 o Model 037. 

 Autònoms amb o sense treballadors a càrrec:  

Empresaris i professionals en estimació directa: 

- 1er i 2on trimestre de 2018, 2019 i 1er trimestre de 2020 del model 130 IRPF. 

- 1er i 2on trimestre de 2018, 2019 i 1er trimestre de 2020 del model 303 d’IVA, excepte els 
que estiguin en règim de recàrrec d’equivalència. 

- Declaració de la Renda de 2018. 

- Còpia del llibre registre (Ingressos i Despeses) dels mesos de març i  abril de 2018, 2019 i 
2020. 

Empresaris i professionals en estimació objectiva: 

- 1er i 2on trimestre de 2018, 2019 i 1er trimestre de 2020 del model 131 IRPF. 

- 1er i 2on trimestre de 2018,2019 i 1er trimestre de 2020 del model 303 d’IVA, excepte els 
que estiguin en règim de recàrrec d’equivalència. 

- Declaració de la Renda de 2018. 

- Còpia del llibre registre (Ingressos i Despeses) dels mesos de març i  abril de 2018, 2019 i 
2020 o en el seu defecte una relació de factures emeses i rebudes que haurà de contenir el 
número, la data, el NIF, la Raó social i l’import. 

 Microempreses SL fins a 10 treballadors i volum de negoci d’un màxim de 2.000.000,00€: 

- Impost de Societats any 2018.  

- 1er i 2on trimestre de 2018, 2019 i 1er trimestre de 2020 del model 303 d’IVA. 

- Compte de pèrdues i guanys i balanç de situació de març i abril de 2018, 2019 i 2020.  
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- Relació nominal de treballadors (TC2) de gener a març de 2020 

 

V. Autorització 

La persona sol·licitant autoritza l’Ajuntament d Arenys de Mar a la consulta o obtenció de la documentació per  

comprovar el compliment dels requisits establerts en la convocatòria pels presents ajuts, excepte que consti en 

el procediment la seva oposició expressa.  

Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat anteriorment, i en aplicació de 

l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades i l’article 12 del seu Reglament, aprovat per RD 

1720/2007, de 21 de desembre. 

 

VI. Alta o modificació de dades bancàries 

Sota la meva responsabilitat declaro que el titular de les dades bancàries que hi ha a continuació 
correspon al sol·licitant. 

Raó social / Nom i cognoms: 

Codi compte IBAN Codi entitat Oficina DC Número de compte 

                         

 

Arenys de Mar,         de                              de  2020 

Signatura, 

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 

amb la finalitat de hi consta al cos de la instància. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-

contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a 

l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una 

reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui 

el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament.  Preguem comuniqui de forma immediata a 

oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva 

situació personal en tot moment. 


