SOL·LICITUD D’AJUT A EMPRESES, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS AFECTATS PER LA CRISI DEL COVID-19
PAGAMENT TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2020

SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó social:

NIF:

Adreça:
Població:

CP:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Telèfon:

REPRESENTANT
Nom i cognoms:

NIF:

EXPOSO que a causa de la crisi del COVID-19
He hagut de tancar l’activitat, i adjunto declaració responsable.
He tingut caiguda d'ingresos de la facturació anual, i adjunto declaració responsable.
SOL·LICITO la subvenció pel pagament:
De la taxa de gestió de residus comercials de l'any 2020

Documentació a aportar:
Formulari de sol·licitud
Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.
En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
Identificació de l’establiment físic o domicili social que hagi cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.
Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica o declaració
responsable de caiguda dels ingresos de la facturació anual, derivada de la crisi del COVID-19.
Justificants de despesa, rebut pagat de la taxa de residus vinculades a l’activitat. En el cas que el rebut el
pagui el propietari de l'edifici on està ubicat l'establiment s'ha d'aportar justificant del propietari de l'edifici
conforme el llogater ha pagat el rebut.
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.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

DECLARO
1 > Que puc acollir-me a aquest ajut donat que compleixo els requisits establerts en les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, professionals i autònoms afectats per la
crisi del COVID-19 per fer front a les despeses de la taxa de gestió de residus comercials de l'any 2020.
- Estar legalment constituïdes i registrades en el registre corresponent del terme municipal de
Rupit i Pruit.
-

Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Rupit i Pruit.

-

Que l'activitat que es desenvolupa estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si són
preceptives.

- Complir les obligacions tributàries davant l’Ajuntament de Rupit i Pruit, de l'Estat i la
Generalitat o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Administració Local, l'Estat
(Agència Tributària i Seguretat Social) i la Generalitat. Aquest compliment s'ha de mantenir al
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució
d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat
Social s'aplicarà el criteri establert a l'article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març.
-

No estar, el beneficiari, afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser deutors per cap concepte de la
hisenda municipal.

INFORMACIÓ DE LA SOL·LICITUD
El termini per accedir a la notificació electrònica serà de 10 dies naturals, i un cop excedit el termini
s’entendrà rebutjada. L'Ajuntament de Rupit i Pruit m’enviarà avisos de comunicacions
electròniques relacionades amb la sol·licitud, per SMS i o mail.

Rupit i Pruit, a

de/d’

2021

(Signatura/segell)

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT

