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SOL·LICITUD ADHESIÓ PROGRAMA XEC SOCIAL 

  

1. DADES  

Regidoria/Servei Promoció Econòmica  

Descripció  
Programa Xec Social del Pla de Xoc per fer front a la crisi sanitària i 
econòmica produïda per la covid-19. 

Acció Adhesió Programa Xec Social 

Municipi d’actuació Sant Salvador de Guardiola 
 
 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms       

Domicili        DNI       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Fax       

    

Raó social       CIF/NIF       

Domicili        CP       

Localitat       Mòbil       

Telèfon       Fax       

Correu electrònic         

    

Nom i cognoms            DNI       

Càrrec amb el qual actua  

Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 



  Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i/o de la 

persona representant legal. 

  Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat 

peticionària en cas de persona jurídica. 

 Declaració responsable model Annex I. 

 Sol·licito l’adhesió al Programa Xec Social. 

 Dades bancàries per efectuar el pagament. 

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  per tal que 
en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot 
denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes en aquesta ordenança i abans esmentades. 

   ACCEPTO               NO ACCEPTO.       

A  , a  de  de 2020 

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal 

D'acord amb el reglament europeu i la LO 3/2018, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa a la persona/entitat interessada que les 
dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i que podrà exercir els drets d'accés, 
oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

EXCMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 



ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom i Cognoms de la 
persona sol·licitant DNI 

Nom de la Raó Social NIF 

Caràcter amb el qual actua 

DECLARA sota la seva responsabilitat: 

1. Ser titular de l’activitat comercial detallista o de serveis  al 
municipi de Sant Salvador de Guardiola.

2. Estar en possessió o tramitació dels permisos relatius a l’activitat.

3. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la
Seguretat Social, l’Agència Tributària Estatal i la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la
sol·licitud, o bé demostrar que s’ha demanat un ajornament d'aquestes.

4. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil respecte l’activitat que es desenvolupa.

5. Estar d’alta d’Hisenda, alta a la Seguretat Social, permisos municipals.

6. Estar en possessió d’escriptura de constitució de la societat i poders de la persona representant de
l’empresa, si s’escau.

7. Complir amb les obligacions següents:

a) Reconèixer el Xec Social com a mitjà de pagament en el moment de realitzar-se la compra.
b) Autoritzar a l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a fer ús del logotip de la marca del

comerç o servei en el Xec Social i a la campanya de publicitat “Viu Sant Salvador de Guardiola!
Compra d’aquí, compra a casa”.

c) Facilitar el logotip, amb alta resolució, de la marca del comerç o servei per incloure’l a la
campanya de publicitat i al Xec Social.

d) Participar en la campanya de publicitat “Viu Sant Salvador de Guardiola! Compra d’aquí, compra
a casa” en els termes que es detallen a continuació:

I. Compartint a les seves xarxes socials, les infografies, informacions i altres materials de
la campanya que impulsarà l’Ajuntament.

II. Instal·lant en el seu establiment i en un lloc visible, el material imprès de la campanya.
e) Presentar una instància de sol·licitud d’abonament per registre general de l’ajuntament, en el

termini màxim d’un mes des de la realització de la compra. L’import de la sol·licitud d’abonament
serà l’equivalent al valor dels Xecs Socials lliurats al comerç o servei per part de les persones
beneficiàries.

La sol·licitud d’abonament ha d’incloure:
I. Relació amb el número imprès de cada Xec Social i el corresponent import. El total de la

sol·licitud d’abonament serà la suma dels imports impresos en els Xecs Socials (IVA
inclòs).

II. També s’haurà d’adjuntar:
 Tots els Xecs Socials físics.



 Cada Xec Social anirà grapat amb còpia del tiquet o tiquets de compra (factura
simplificada) que correspon a la despesa

I, perquè així consti, signo la present a  a de de 2020

(Signatura de la persona sol·licitant o representant legal) 
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