OFICINA D’AJUTS COVID-19

AJUT URGENT EXTRAORDINARI PER AL
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I
OCUPACIÓ A CAUSA DEL COVID-19
Registre
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIF / NIE / Passaport

Domicili

Núm.

Població MOLLET DEL VALLÈS

Esc.

Pis

Porta

Local

Codi Postal 08100

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 l’ajut urgent extraordinari per manteniment de l’activitat econòmica i l’ocupació a causa de
l’emergència sanitària Covid-19 en la modalitat:

Activitat tancada per aplicació del RD d’Estat Alarma
Activitat no suspesa i no essencial que ha vist reduïts els seus ingressos de com a mínim el 50%
DECLARO
Que compleixo amb els requisits establerts en les bases:


Exercir l’activitat comercial o empresarial a Mollet del Vallès (personal autònom i empreses i
professionals de mutualitats en règim especial). En cas que l’exercici de l’activitat no requereixi de
llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal de l’activitat sigui al municipi de Mollet del Vallès.



Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos
en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms
inclosos en el Règim Especial de Mutualitats de règims especials.



Haver patit una reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020 del 50 %
sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de 2020).



No tributar per IAE

Que resto assabentat que la no exactitud, falsedat o omissió de dades declarades i documents que
l’acompanyin poden donar lloc a sancions i responsabilitats civils o administratives.

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’aquest ajut.
Signatura:

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Aj untament 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 aplic able 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/

