
Acredito que disposo de la llicència d’activitat a Vilafant (Certificat d’alta d’IAE de l’Agència Tributària)

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT v20.11

Adreça:   Codi postal: ....................................................................................................................... ................................

Població (comarca): ..........................................................................................................................................................

Telèfon:  Mòbil: .................................................................................................... ............................................................

Correu-e: ..........................................................................................................................................................................

En/Na: NIF:

en representació de: NIF:  

 ..................................................................................................  ........................

 .............................................................................. ........................

SOL·LICITUD AJUT TEIXIT PRODUCTIU COVID19
 AJUT, PER A EMPRESES I AUTÒNOMS PER DAVALLADA INGRESSOS 

Aquesta sol·licitud i la documentació adjunta s'ha de presentar mitjançant E-TRAM. 

EXPOSEM i ADJUNTEM 
Que és una activitat empresarial, comercial o de serveis no essencial i que s’ha vist afectada pel tancament, 
per les mesures de confinament decretades per l’Estat, fins el 3r trimestre del 2020.

Lloc i data:

Signatura:

SOL·LICITEM i SIGNEM 

Que se’ns concedeixi la subvenció i signem conforme les dades indicades són certes i corectes, i no hi contenen cap
omissió

DECLAREM 
Que presenta tots la documentació necessària per a l’acreditació de les condicions exigides a les bases.

Que adjuntem la següent documentació:

Que a efectes de comunicació (notificació electrònica) el correu-e és .........................................................................

IBAN:

Entitat Oficina DC Núm. de compteCodi

En cas d’haver pogut continuar amb l’activitat, un cop entrat en vigor el decret 463/2020 del 14 de març de decla-
ració d’estat d’alarma, hagi sofert baixada d’ingressos per vendes respecte del mateix període de l’any anterior.

Fotocòpia del DNI/NIE del titutlar de l’activitat
            en cas de representació:         Còpia de l’escriptura de constitució o modificiació,         Còpia de l’Acta 
            fundacional i            Estatuts,              còpia del NIF... 

Empresaris i professionals en
estimació objectiva (mòduls):

Empresaris i professionals en
estimació directa:

Autònoms o societats de nova
creació (des de l’octubre 2019):

Llibre d’ingressos i despeses del
1r, 2n i 3r trimestre 2019 i 2020

Model 131 del 1r, 2n i 3r trimestre
del 2020

Model 303 d’IVA del 1r, 2n i 3r
trimestre del 2019 i del 2020

Model 303 d’IVA del 4t trimestre
del 2019 i 1r, 2n i 3r del 2020

Llibre de registre d’IVA mensual
de gener a setembre del 2020

Qui no es trobi inclòs als 3 supòsits anteriors Documentació acredidativa provatòria de la disminució
d’ingressos entre el 1r, 2n i 3r trimestre del 2019 i 2020

Trieu un d’aquests 4 supòsits segons les vostres característiques:

Document de cotització presentat a la Seguretat Social amb el número de treballadors

Rebut d’autònoms o document acreditatiu d’alta d’autònoms durant el període del 14  març al 30 setembre 2020

Que compleix amb tots els requisits per esdevenir beneficiari de subvencions i en concret que:
        accepta que l’Ajuntament pugui comprovar les seves dades fiscals, tributàries i de la seguretat social
        es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, Hisenda i Seg. Socia
        compleix amb els requisits de l’articles 13 de la Lleig General de Subvencionsl
Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents que es fa referència en aquesta decla-
ració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari de la subvenció.
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