Subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Balenyà
amb motiu de la situació generada pel Covid-19
Empresa/autònom sol·licitant
NÚMERO DE DOCUMENT

TIPUS DE DOCUMENT (NIF/CIF)

ADREÇA COMERCIAL

NOM COMERCIAL

Persona de contacte
NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

Notificacions
Esculli el mitjà preferent per rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper
A l’atenció de:
Adreça:
Codi postal i municipi: 08550 BALENYÀ
Notificació electrònica
A la meva bústia electrònica, accessible des de la web de l'Ajuntament http://
www.balenya.cat/ a la secció TRÀMITS PER INTERNET.
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de
Balenyà a enviar avisos per informar-me de les notificacions pendents de recollir en relació
amb aquesta sol·licitud a:
Telèfon mòbil:
Adreça correu electrònic:
En cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es
disposarà d’un màxim de 10 dies naturals per accedir a seu contingut. Un cop excedit dit
termini, la notificació s’entendrà rebutjada.
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Sol·licito
Sol·licito la subvenció en qualitat de:
• Persona física o jurídiques donada d’alta a l’Ajuntament de Balenyà en un dels epígrafs que figuren
a l’Annex d’aquest document.

Sol·licito les següents subvencions:
• Un màxim de 300€ mensuals per establiment durant el període de tancament dels establiments,
d'acord amb els requisits que demanen les bases en concepte de despeses fixes.
• Un 60% del cost mensual del lloguer durant el període de tancament dels establiments, amb un
màxim de 500 euros mensuals.

Detall de les despeses a compensar:
DATA INICIAL

DATA FINAL

CONCEPTE/DESPESA

IMPORT

Declaro responsablement
• Sóc una persones física o jurídica donada d’alta a l’Ajuntament de Balenyà en un dels epígrafs que
figuren a l’Annex d’aquest document.
• Estic al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
• He suspès l'activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 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 pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
• Sóc una empresa que presto activitat comercial de comerç al detall.
• No ha 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.
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Documentació a aportar
Documents per acreditar l’atur o cessament d’activitat:
• Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.
• En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
• Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.
• Justificant de despesa/lloguer vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la
subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s'hagi sol·licitat l'aplaçament de quotes de
la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament.
• Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.
• Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, els documents i dades que, en qualitat d’interessats, heu d’aportar en
aquest procediment administratiu, seran consultades o obtingudes directament per l’Ajuntament de Balenyà si han estat elaborades
per una altre administració sempre i quan no formuleu la vostra oposició expressa o els aporteu directament en el moment de
presentar la sol·licitud.
En el cas que la documentació o dades requerides en aquest procediment les hagueu aportat anteriorment en qualsevol altre
administració, haureu d’indicar clarament en quin moment i davant de quin òrgan de l’administració vau presentar-los de forma que
l’Ajuntament de Balenyà sol·licitarà electrònicament aquesta informació. Es presumirà també que aquesta consulta és autoritzada per
l’interessat excepte que consti en aquest procediment l’oposició expressa.

• M'oposo a la consulta de les meves dades

Ajuntament de Balenyà · Plaça Josep Espona s/n · 08550 Els Hostalets de Balenyà · T 938 898 385 · F 938 898 072 · balenya@diba.cat · www.balenya.cat · NIF P0801700F

Política de protecció de dades de caràcter personal
La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder
realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en
cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o
normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es
recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.
Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de
datos personales i garantia de los derechos digitales:
Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
• Ajuntament de Balenyà. Plaça Josep Espona s/n. Balenyà 08550 - Tel. 93 889 83 85 - Fax: 93 889 80 72
indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.
INFORMACIÓ DELS TERMINIS DE RESOLUCIÓ I DELS EFECTES DEL SILENCI ADMINISTRATIU
D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, us
informo del següent:

IL.LM. SR/SRA. ALCALDE/ESSA PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les
dades que es sol·liciten en aquesta instancia s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Balenyà. Les
dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran amb les administracions
publiques, persones o entitats, les quals de conformitat amb les vigents disposicions, hagin de tenir-ne coneixement per a la
resolució de l’assumpte. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i
d’oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat a l’OAC, c. Pista, 2 de 08550 Balenyà, prèvia
acreditació d’identitat.

Balenyà,

de

de 2020.

SIGNATURA:
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Annex: activitats definides pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual
s'aprova la Classificació d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
471
475
476
477
478
551
552
561
563
855
869
9200
9602
9604
9609

Comerç al detall en establiments no especialitzats
Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats
Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats
Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants
Hotels
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
Restaurants i establiments de menjars
Establiments de begudes
Altres activitats d’educació
Altres activitats sanitàries
Administració de loteries
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Activitats de manteniment físic
Altres activitats de serveis personals
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