ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA SOM CIUTAT BONS TARRAGONA (“COMPREM A
TARRAGONA”)

Sr./Sra.
amb DNI
com a representant de l'empresa/negoci

SOL·LICITO: Participar en la campanya Som Ciutat Bons Tgn (“Comprem a Tarragona”) organitzada per
l'Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona.

Sector d’activitat (referència a l’epígraf IAE de l'activitat principal exercida pel negoci a inscriure)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
• Que les dades contingudes en la present sol·licitud són certes.
• Que compleixo els requisits establerts per adherir-me a la campanya.
• Que s'està donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors i, si fos el cas, en l'impost sobre
activitats econòmiques (IAE), sota l’epígraf de l'activitat exercida.
• Conservar els documents justificatius (tiquets, factures) de l’aplicació dels fons rebuts en tant que puguin ser
objecte de els actuacions de control i comprovació.
• En el cas de devolucions de productes adquirits amb bo descompte, no es procedirà al reintegrament de
l'import metàl·lic, sinó que s'haurà de lliurar un val a bescanviar per a futures compres, si és la política de
l’establiment.
• Que disposo de la documentació que acredita els requisits anteriors i ho posaré a disposició de
l'Administració municipal i/o de l’entitat col·laboradora, la Cambra, quan li sigui requerida.
REQUISITS D’ADHESIÓ:
Ser autònom, microempresa o petita empresa amb seu social al municipi de Tarragona, tenir un nombre de
treballadors inferior a 50 i que l'activitat econòmica principal de l’establiment correspon a un dels epígrafs de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) que s’estableixen en les bases per a poder participar en la
campanya Bons Tgn.
Autorització:
Anotar un check list, tipus , en relació al que autoritzo:
Autoritzo a la Cambra de Comerç a la comprovació a la Tresoreria Municipal de no tenir deutes amb
l’Ajuntament de Tarragona.
En cas de paradista/marxant dels mercadets municipals de Tarragona, autoritzo a la Cambra de Comerç i a
l’Ajuntament de Tarragona a verificar que estic donat d’alta amb la condició paradista/marxant als
mercadets de Tarragona i no tinc deutes tributaris amb l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA en matèria de
Taxes OVP en mercadets.

Aportació documental requerida per participar (a adjuntar al formulari online d'inscripció a la
campanya)
CERTIFICAT de no deutes tributaris amb Hisenda
CERTIFICAT de no deutes u obligacions pendents amb la Seguretat Social
Avís legal
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, us informem que les vostres
dades seran incorporades a un tractament amb la finalitat de donar servei i resposta a la sol·licitud que heu
presentat. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tarragona i podeu ampliar aquesta informació
consultant la política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament www.tarragona.cat.
Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
vostres drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament.
Tarragona, a _____de ______ de 2021
______________________________________________________________________________________
(Nom i cognoms)

Signatura

NOTA: s’admetrà tant el format de signatura digital com signatura manual

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Tarragona.
Finalitat: Inscripció i gestió a la Campanya Som Ciutat Bons Tarragona (“COMPREM A TARRAGONA”).
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Drets: Per exercir els drets d’accés, limitació, rectificació, oposició, supressió i portabilitat, podeu dirigir a
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, presencialment o per correu ordinari (Rambla Nova, 59, 43003 Tarragona), una sol·licitud, adjuntant-hi una còpia del vostre DNI, o podeu formalitzar el tràmit específic de la Seu
Electrònica, “Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals”.
Informació addicional: Per a més informació sobre el tractament de dades podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-privacitat.

