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AJUNTAMENT DE POBOLEDA Expedient núm.: Registre entrada 

C/ Nou, 94  Núm.: 

43376 Poboleda (Priorat)  Data 

     
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE SUPORT AL COMERÇ I SERVEIS DE 
PROXIMITAT AFECTATS PER LA COVID-19 
 
 
 
 

 

En /Na ...........................................................................................,amb DNI 

................................. en nom propi / en nom i representació de l’empresa 

......................................................................... amb NIF ..........................................., amb 

adreça al carrer....................................... núm. ................ de Poboleda, telèfon 

.............................. i correu electrònic per a notificacions 

........................................................................,  

 

FAIG CONSTAR: 

 

1. Que el meu negoci ha hagut de suspendre total o parcialment la seva activitat econòmica 

com a mesura derivada 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. 

 

2. Que no té contret cap deute amb l’Ajuntament de Poboleda. 

 

3. Que el meu negoci està donat d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques. 

 

4. Que s’acompanya la següent documentació: 

  

        Fotocòpia del DNI i/o CIF 

        Alta IAE o document justificatiu 

        Declaració responsable del compliment de requisits indicats a les bases per poder ser 

beneficiari/ària de les ajudes, d’acord amb model normalitzat  

        Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

 

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITO, a l’Ajuntament de Poboleda que tingui per presentada la 

sol·licitud, i es faci efectiu el pagament en el compte corrent següent: 

 

ES____   ________   ________  ________  ________ 

 

Poboleda, a.......... d..................................... de 2020 

 
(Signatura) 
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Informació sobre protecció de dades :      

  
    

  

Qui és el Responsable? 

Ajuntament de Poboleda       

C/ Nou, 94  -  C.P.: 43376 

Telèfon: 977-82-70-97   Correu electrònic: aj.poboleda@poboleda.cat 

Delegat de protecció de dades: 

Unitat de Protecció de Dades i Transparència  

Carrer Pere Martell, 2   -  43001 Tarragona  

Telèfon: 977.29.66.99     Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

Finalitat de les dades 
Gestió de la seva sol·licitud. 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

Quina és la legitimació 
per tractar les vostres 

dades? 

*RGPD: 6.1.a) Consentiment de l’interessat  - *RGPD: 6.1.c) Obligació legal      

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic. 

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud. 

La legitimació és el 
consentiment ? 

Si la base de legitimació és el consentiment la persona interessada té dret a retirar el consentiment atorgat en 
qualsevol moment. 

A quins destinataris es 
comunicaran les 
vostres dades? 

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal 

Transferències 
internacionals 

No es preveuen 

Quins són els vostres 
drets? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament del Molar està tractant dades personals que 
li concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de 
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no 
siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada pot oposar-se, en qualsevol 
moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que consulti o reculli els documents que ja es trobin en 
poder de l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot 
oposar són els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'acompliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de 
tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, 
drets i llibertats de la persona interessada. 

Com podeu exercir els 
drets? 

Ajuntament de Poboleda 
C/ Nou, 94  -  C.P.: 43376     
Telèfon: 977-82-70-97   Correu electrònic: aj.poboleda@poboleda.cat 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/  
(APDCAT exercici  Drets) 

Termini de conservació 
de les dades 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar 
les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el 
que disposa la normativa d'arxius i documentació. 
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Obligatorietat 
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es 
podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

Quines vies de 
reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant 
l'Autoritat catalana de protecció de dades. 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 

  

CONSENTIMENT 
 
“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que  l’Ajuntament de Poboleda , responsable del tractament, pugui 
tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en aquest document.” 
 
A ........................., el .......de............................ de ...... 
Signatura,  
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AJUNTAMENT DE POBOLEDA 

C/ Nou, 94 

43376 Poboleda (Priorat) 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

  

En /Na ..........................................................................................., amb DNI 

................................. en nom propi / en nom i representació de l’empresa 

......................................................................... amb NIF ..........................................., amb 

adreça al carrer....................................... núm. ....................... de Poboleda,  

 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 

Que compleixo tots i cadascun dels requisits indicats en les bases reguladores per a 

l’atorgament de subvencions de suport al comerç i serveis de proximitat afectats per la 

Covid-19, aprovades per l’Ajuntament de Poboleda, per tal de poder ser beneficiari/ària 

d’aquesta ajuda. 

 

Per la qual cosa signo aquesta declaració responsable a Poboleda, .................. de 

................................................. de 2020 

 
(Signatura) 
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Informació sobre protecció de dades :      

  
    

  

Qui és el Responsable? 

Ajuntament de Poboleda       

C/ Nou, 94  -  C.P.: 43376 

Telèfon: 977-82-70-97   Correu electrònic: aj.poboleda@poboleda.cat 

Delegat de protecció de dades: 

Unitat de Protecció de Dades i Transparència  

Carrer Pere Martell, 2   -  43001 Tarragona  

Telèfon: 977.29.66.99     Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

Finalitat de les dades 
Gestió de la seva sol·licitud. 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

Quina és la legitimació 
per tractar les vostres 

dades? 

*RGPD: 6.1.a) Consentiment de l’interessat  - *RGPD: 6.1.c) Obligació legal      

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic. 

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud. 

La legitimació és el 
consentiment ? 

Si la base de legitimació és el consentiment la persona interessada té dret a retirar el consentiment atorgat en 
qualsevol moment. 

A quins destinataris es 
comunicaran les 
vostres dades? 

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal 

Transferències 
internacionals 

No es preveuen 

Quins són els vostres 
drets? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament del Molar està tractant dades personals que 
li concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de 
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no 
siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada pot oposar-se, en qualsevol 
moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que consulti o reculli els documents que ja es trobin en 
poder de l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot 
oposar són els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'acompliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de 
tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, 
drets i llibertats de la persona interessada. 

Com podeu exercir els 
drets? 

Ajuntament de Poboleda 
C/ Nou, 94  -  C.P.: 43376     
Telèfon: 977-82-70-97   Correu electrònic: aj.poboleda@poboleda.cat 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/  
(APDCAT exercici  Drets) 

Termini de conservació 
de les dades 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar 
les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el 
que disposa la normativa d'arxius i documentació. 
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Obligatorietat 
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es 
podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

Quines vies de 
reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant 
l'Autoritat catalana de protecció de dades. 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 

  

CONSENTIMENT 
 
“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que  l’Ajuntament de Poboleda , responsable del tractament, pugui 
tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en aquest document.” 
 
A ........................., el .......de............................ de ...... 
Signatura,  
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