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Sol·licitud de subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials de la Palma d’Ebre com a 
conseqüència de la situació generada pel COVID-19 
 
 
Dades del sol·licitant / interessat (persona física) 
 
 
Nom i cognoms DNI/NIF/NIE/Passaport 
  
Domicili fiscal 
 
Municipi Codi Postal Província 
   
Telèfon mòbil  Telèfon  Adreça electrònica 
   
 
     
Dades del sol·licitant / interessat (persona jurídica) 
 
Raó social CIF 
  
Domicili social 
 
Municipi Codi Postal Província 
   
Nom i cognoms del representant legal DNI/NIF/NIE/Passaport 
  
Telèfon mòbil  Telèfon  Adreça electrònica 
   
 
Dades bancàries (de la persona física o la persona jurídica) 
 
ES 
 
Adreça a efectes de notificacions 
 

 Sol·licitant   Representant legal  
 
Descripció de l’afectació de l’empresa a causa de la COVID-19 (nombre de setmanes que l'establiment ha estat 
tancat, nombre de treballadors que té l'empresa (abans de l'estat d'alarma) i jornada en hores. Si ha fet un ERTO pel 
COVID, si paga lloguer pel local comercial, etc.) 
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Documentació necessària 
 

  NIF/ NIE / Passaport vigent del sol·licitant 
  CIF en cas de persona jurídica 
  NIF/ NIE / Passaport vigent del representant 
  Escriptura de constitució o Estatuts 
  (si és el cas) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la 

representació legal del/de la sol·licitant 
  Certificat de situació censal de la AEAT 
  Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AEAT) 
  Certificacions d’estar al corrent amb la Seguretat Social O bé: 
  (si és el cas) Sol·licitud d’aplaçament de pagament d’obligacions tributàries o de Seguretat Social 
  Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut 
  En cas d’associacions o fundacions, documentació acreditativa de la seva inscripció al registre corresponent. 
  Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries 

d’una subvenció d’import superior als 10.000€. 
  (si és el cas) Resolució o acreditació d’aprovació de l’expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO) per força 

major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. 
  Document acreditativa del pagament del lloguer. 

 
 
Documentació complementària 
 
Qualsevol altra documentació que acrediti l’afectació de l’empresa a causa de la COVID-19 (altres causes detancament 
com malaltia o risc dels treballadors) 
 
Especificar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaració responsable 
 
Declaro: 
 
Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s'hi adjunta, i que tinc 
l'obligació de comunicar a l'Ajuntament la Palma d’Ebre, qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant. 
 
Que tinc coneixement que qualsevol falsificació de les dades, implica l’anul·lació automàtica de l’ajut econòmic en el 
cas que fos concedit, independentment de les responsabilitats legals en què per aquest motiu pugui incórrer. 
 
Que tinc coneixement que les dades personals d'aquesta sol·licitud podran ser parcialment publicades a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones i que l'Ajuntament de la Palma d’Ebre no es responsabilitza de les conseqüències 
econòmiques o fiscals que tingui la persona beneficiària, en cas de rebre l'ajut sol·licitat. 
 
Que accepto les bases de la convocatòria de subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials del 
municipi de la Palma d’Ebre com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19. 
 



 
 
 

 
 
 AJUNTAMENT DE 
LA PALMA D’EBRE 
    CIF:  P-4310100-E 

 
Correu: ajuntament@palmadebre.cat                                                    C/ Major, 11 – 43370 La Palma d’Ebre 
                                                                                                                     Tel.: 977 819 064 -  Fax: 977 819 253 

 
 
Que estic (o ho està l’empresa o entitat a la que represento) al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social o bé disposo de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 
especial dels meus deutes amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. 
 
Que no estic (o ho està l’empresa o entitat a la que represento) afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Que soc titular o representant legal d’un establiments comercial, de restauració o prestador de serveis per compte pròpia 
amb centre de treball situat en el municipi de la Palma d’Ebre, i que a més compleix algun dels següents requisits per 
poder obtenir la condició de beneficiari/ària:(seleccionar el que correspongui) 
 
 

Obligada a tancar pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o disposicions posteriors dirigides a fer front a la 
COVID-19. 

Que ha hagut de tancar per protegir la salut de les persones que hi treballen (col•lectius vulnerables al virus o afectats 
per la malaltia) 

Que ha presentat un ERTO per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 
 
Que: 
 

 he rebut les següents subvencions o ajuts per la mateixa finalitat: 
 
 
 
 
 
 

 no he rebut cap ajut per la mateixa finalitat 
 
 
 
Política de protecció de dades 
 
• Responsable del tractament: Unitat de Protecció de dades i Transparència, C. Pere Martell, núm. 2, 43001 
Tarragona, telèfon 977 296 699, correu electrònic sam.protecciodades@dipta.cat 
 
• Finalitats: Atendre i tramitar la sol·licitud de subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials del 
municipi de la Palma d’Ebre com a conseqüència de la situación generada pel Covid-19. 
 
• Terminis de conservació de les dades: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del 
tractament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les 
mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la 
disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats 
legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. 
 
• Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals es que el tractament és necessari per al 
compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del 
tractament. 
 
• Destinataris: Les dades personals facilitades es comunicaran a altres administracions públiques necessàries per poder 
dur a terme el tràmit, d’acord amb la legislació vigent. També es poden comunicar als òrgans judicials sota demanda 
d’aquests. 
 

mailto:sam.protecciodades@dipta.cat
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• Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre s’estan tractant les 
dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, 
així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, 
quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades 
circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la portabilitat i limitació del tractament de les seves dades. En aquest 
cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius 
relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. 
L’Ajuntament de La Palma d’Ebre deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o 
defensar possibles reclamacions. 
 
• Com es poden exercir aquests drets? Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre.  
 
Caldrà d'adjuntar una còpia d'un document legal que identifiqui al sol·licitant (DNI, passaport, etc.). Si considereu que 
els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/es/inici/). 
 
La Palma d’Ebre,        de/d’                          de 2020 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions del servei de comunicacions i notificació electròniques 
 
Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. El sistema de 
notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del 
dipòsit de la notificació/comunicació. 
 
 

https://apdcat.gencat.cat/es/inici/
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