
 
 

 

Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza a  que les dades personals facilitades 

en aquesta sol·licitud, seran tractades i incorporades en un fitxer denominat AJUTS responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, amb la finalitat de gestionar 

els diversos contactes. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que 

es van captar.  En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del 

tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a AJUNTAMENT DE CAMARLES, a les oficines municipals, 

de 9 a  13.30 hores de dilluns a divendres, o bé, enviant un correu electrònic a ajuntament@camarles.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant 

l’Autoritat catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@camarles.cat 

 

 

DOCUMENTACIÓ REQUIRIDA SI ÉS EL CAS      

 
a) Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona física o jurídica sol·licitant: NIF, NIE o CIF.  
 
b) En el cas de les persones treballadores autònomes, certificat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) o Mutualitat de Previsió Social corresponent i vida laboral a data de la presentació de la sol·licitud.  
 
c) En el cas de microempreses, còpia de l’escriptura o document de constitució.  
 
d) Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui l’activitat econòmica, la data d’alta, el domicili fiscal i, si 
escau, la localització del centre de treball.  
 
e) Si escau, còpies de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i del Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC) relatius 
a la Seguretat Social dels treballadors/es contractats/des corresponents al mes de març de 2020 (antics TC1 i TC2).  
 
f) En el cas d’haver registrat una reducció en la facturació del segon trimestre de 2020 en comparació amb la del 
segon trimestre de 2019 un mínim d’un 25 %, com a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants, cal presentar documentació acreditativa d’aquest fet 
mitjançant còpies del model 303 d’IVA corresponents al segon trimestre de 2020 i al segon trimestre de 2019, o 
qualsevol mitjà de prova admès en Dret, com ara còpies del llibre de registre de factures emeses i rebudes, o còpies 
del llibre diari d’ingressos i despeses, corresponents al segon trimestre de 2020 i al segon trimestre de 2019. Aquesta 
informació també es podrà presentar mitjançant Declaració Responsable Jurada (model normalitzat Annex II) a la 
que s’adjuntarà la documentació acreditativa com per exemple el “llistat de tiquets de venda” o qualsevol altre 
document que serveixi d’acreditació. En cas que l’activitat empresarial del/la sol·licitant tingui una antiguitat inferior 
a un any, la comparació es realitzarà amb la facturació mitjana mensual de l’exercici 2019. 
 
En cas d’haver-se produït tancament o suspensió d’activitat, cal presentar Declaració Responsable Jurada (model 
normalitzat Annex II) on s’indiqui la data d’inici i de final de la suspensió o del tancament de l’activitat a conseqüència 
de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 
 
g) Declaració responsable, segons el model normalitzat (Annex III). 
 
h) Document on constin les dades bancàries del/la sol·licitant (número de compte corrent i titularitat) degudament 
validat per l’entitat bancària. 
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