SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE
PIMES I AUTÒNOMS DE MOLLET DEL VALLÈS AMB
MOTIU DE L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19
Registre
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Domicili

DNI / NIF / NIE / Passaport

Núm.

Esc.

Pis

Població

Porta

Local

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom de l’activitat

Sector de l’activitat

COMPTE BANCARI
En cas de fer-se efectiu l’ingrés de l’ajut extraordinari demano que es faci al número de compte bancari:
IBAN:
Indiqueu aquí el vostre codi internacional de compte bancari (format per 24 dígits en el cas de comptes bancaris espanyols) Si no el coneixeu, consulteu a la vostra entitat bancària.

SOL·LICITO subvenció per a la transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet del Vallès amb motiu
de l’impacte de la COVID-19 per l’acció o accions següents, desenvolupades al llarg del període de 14 de
març de 2020 a 31 de març de 2021:
□ Accions de comunicació i màrqueting
a) Contractació de serveis de comunicació digital
b) Contractació de serveis de màrqueting digital
□ Accions de venda en línia, gestió de clients i del punt de venda.
a) Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci en línia
b) Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda
c) Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment
	
  

DECLARO que compleixo amb els requisits establerts en les bases:
1. Ser autònom, microempresa o petita empresa, titular d’establiment ubicat a Mollet del Vallès,
corresponents amb els següents formats:
- Establiments comercials individuals de venda al detall.
- Establiments individuals que prestin algun dels serveis assimilats: Tallers i serveis de reparacions
mecànics; serveis fotogràfics i audiovisuals; copisteries i arts gràfiques; neteja i reparació de
calçat; sargit i reparació de roba; agències de viatges detallistes; tintoreries i bugaderies;
perruqueries i qualsevol servei adreçat a les persones i/o empreses que compleixin els requisits
establerts.
- Parades de mercat municipal.
2. Disposar de local comercial amb venda i/o prestació directa al públic.
3. Complir amb les condicions i requisits exigibles a les persones beneficiaries establertes en el punt 4.
c) de les bases de la convocatòria d’aquesta subvenció.

AUTORITZO a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a consultar les dades tributàries, així com totes aquelles
dades necessàries amb la finalitat exclusivament de comprovació de requisits i tramitació d’aquesta
subvenció.
Signatura:

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del
tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta administració
pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

