Espai reservat per a ús administratiu

JUSTIFICACIÓ DE
SUBVENCIONS ATORGADES
A EMPRESES I AUTÒNOMS

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

NIE

PAS

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

Departament

Càrrec

Adreça a efectes de notificació
Carrer, plaça, etc. (A)

Número

Població (A)

Codi postal (A)

Telèfon fix

Pis

Porta

Telèfon mòbil

Adreça electrònica (A)

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a que m’enviï avís de les notificacions electròniques que aquesta sol·licitud pugui originar, als següents medis:
Al telèfon mòbil
Al correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

NIE

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

Departament

Càrrec

DADES DE LA SOL·LICITUD (A)

JUSTIFICACIO DE SUBVENCIONS ATORGADES A EMPRESES I AUTONOMS

DADES DE LA SITUACIÓ DE L'EMPRESA
Modalitat d'empresa
Marcar només una opció

Autònom

Micro-empresa (fins a 10 treballadors)

Petita empresa (fins a 50 treballadors)

PAS

AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES

Autoritzo a l'Ajuntament de Sant Sadurní perquè consulti les dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari i en el seu
cas, les següents dades:
-En cas de persones físiques o jurídiques les dades d’identificació, de residència, i dades del local comercial o raó social a la qual
fa referència la sol·licitud.
-Els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i les obligacions les dades de la vida laboral de l’empresa a la TGSS.
-En el cas d’oposar-se podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la documentació
acreditativa necessària.

No accepto

Accepto

DECLARACIÓ JURADA (I)

Declaro que compleixo i accepto tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la concessió de subvencions
Declaro que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que l'acompanyen són certs.
Declaro que acceto i em comprometo amb les condicions imposades per l’atorgament de la subvenció
Declaro que l'empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

No accepto

Accepto

DECLARACIÓ JURADA (II)

- Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .
-Que no estic implicat en cap procediment administratiu iniciat i/o en curs per infracció de la normativa relativa a les mesures restrictives
per covid-19
- Que no he estat sancionat/da, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb
discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d'agost, o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides
per aquest concepte.
- Que no he estat sancionat/da per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, o, si ha estat així , he aplicat les mesures correctores
previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
- Que compleixo les obligacions legals en les matèries de política lingüística, de prevenció de riscos laborals, d'igualtat efectiva de
dones i homes, de pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, de desenvolupament sostenible, de protecció a la
infància i l'adolescència quan les activitats impliquin contacte habitual amb menors. O, qualsevol altra obligació legal o reglamentària
que pugui afectar-la.
- El/la signatari/ària declara que, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades consignades i les que consten a la documentació
que adjunta
- El/la signatari/ària declara que comunicarà a l’Ajuntament qualsevol canvi en les circumstàncies econòmiques de l’empresa

No accepto

Accepto

DOCUMENTS ADJUNTS
1

4

2

5

3

6

SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA O REPRESENTANT

Sant Sadurní d’Anoia, a

de/d'

de

Oficina d'Atenció Ciutadana Plaça de l'Ajuntament, 1 08770 Sant Sadurni d'Anoia telèfon 938910325 ajuntament@santsadurni.cat
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades per l'Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les persones a relacionar-se amb l'Ajuntament.
Un cop resolta la sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del
tractament: alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica. Per a més informació,
podeu consultar la nostra política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament.

