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SUBVENCIONS AL TEIXIT COMERCIAL I SERVEIS DE PROXIMITAT DE SANT VICENÇ DE 

TORELLÓ AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19  

       

Empresa /autònom sol·licitant     

TIPUS DE DOCUMENT (NIF/CIF) NÚMERO DE DOCUMENT   

       

       
NOM COMERCIAL  ADREÇA COMERCIAL   

       

Persona de contacte      

NOM  PRIMER COGNOM SEGON COGNOM  

       

       
TELÈFON   CORREU ELECTRÒNIC   

       

       

       

DADES DE CONTACTE:      

Esculli el mitjà per rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:  

       

 a) Notificació en paper     

 A l'atenció de:     

 Adreça:                                                                 Codi postal i municipi:   

    08571 SANT VICENÇ DE TORELLÓ 

       

 b) Notificació electrònica     

A la meva bústia electrònica, assessible des de https://santvicencdetorello.eadministracio.cat 

Avís de notificació: D'acord amb la normativa vigent, AUTORITZO a l'Ajuntament de Sant Vicenç  

de Torelló 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 al 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 jurídica donada d'altar a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en un  

 

  
dels epígrafs que figuren en 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 de 
l'establiment,  

  

  
amb un màxim de 500 euros mensuals 

     
          

 
Detall de les despeses a compensar:       

  

 
DATA INICIAL 

DATA 
FINAL CONCEPTE/DESPESA IMPORT   

  

 
              

  

 
              

  

 
              

  

 
              

  

 
              

  
          

 

Declaro responsablement       
            

          

 
  Sóc una persona física o jurídica donada d'alta a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torellò 

 

  
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 i dels tributs locals 

      

 
  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 ala gestió de la situació 

 

  
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,  i normes concordants 

  

 
  

      

 
  Sóc una empresa que presto activitat comercial de comerç al detall 

             

 
  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. 
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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 cirsi del COVID-19 

        

 
  justificant de despesa/ Lloguervinculada 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·lcitat l'apalcaçament de quotes  

  
de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·lcitud 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. 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:     

        

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?    

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, CIF P0826500A, amb adreça a la plaça  ajuntament, 6  

, pot contractar amb el delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l'adreça dpd.ajsvtorello@diba.cat 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?     

Registre de sol·licituds d'ajuda municipal, avaluació dels casos i resolució. Comunicació als  

interessats        

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?     

El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment   

d'una missió d'interès públic.      

A qui es comuniquen les dades?      

les dades personals es conservaran durant el remps necessari per oferir el servei. S'eliminaran   

seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.   

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?    

Qualsevol persona té el dret a saber d'on s'han obtingut les dades, en el cas que no s'hagin   

proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s'hagin efectuat   

o es preveguin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades   

el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o   

sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals   

es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden 

sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d'aquestes   

 dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en  

defensa dels seus drets.       

Com es poden exercir o defensar els drets?      

Es requereix complimentar un model d'instància genèrica que trobareu a la seu electrònica de   

l'Ajujntament de Sant Vicenç de Torelló, amb el següent link, https://santvicencdetorello.eadministració.ct/info.0 

o presenscialment, a les oficines municipals ubicades a la plaça Ajuntament, 6 08571 Sant  

Vicenç de Torelló o per correu electrònic a st.vicenst@diba.cat, caldrà acreditar-ne la identitat  

de la persona interessada.       

        

Declaro que totes les dades facilitades són certes i sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta   

petició.        

        

Data i signatura del/ de la sol·licitant/representant      

  He sigut informat/da de la política de protecció de dades   

  D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre  

  , del procediment administratiu comú de les administracions  

  públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades   

  necessàries per resoldre aquesta sol·licitud és autoritzada pels  

  interessats, excepte que en el procediment figuri la seva    

  oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi  

  un consentiment exprés.     
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ANNEX  

Activitats definitives pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la classificació 

catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) 

  

Epígrafs d'activitats que poden ser beneficiàries de l'ajut 

  

452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 

471 Comerç al detall en establiments no especialitzats 

475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats 

476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats 

477 Comerç al detall d'altres en establiments especialitzats 

478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants 

552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 

561 Restaurants i establiments de menjars 

563 Establiments de begudes 

742 Activitats de fotografia 

855 Altres activitats d'educació 

869 Altres activitats sanitàries 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa 

9604 Activitats de manteniment físic 

9609 Altres activitats de serveis personals 

 


