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FITXA DESCRIPTIVA / FICHA DESCRIPTIVA
Descripció detallada dels béns o serveis concrets, dels quals es demana la subvenció. Relacionar-los amb l'activitat o servei desenvolupat. Breu justificació
de l'adquisició dels bens i serveis descriptes d'acord amb les necessitats de l'activitat. Fer descripció separadament en el cas de sol·licitar més d'una de les
linies de subvenció. / Descripción detallada de los bienes o servicios concretos, de los cuales se solicita la subvención. Relacionarlos con la actividad o servicio desarrollado. Breve
justificación de la adquisición de los bienes y servicios descritos de acuerdo con las necesidades de la actividad. Hacer descripción separadamente en el caso de solicitar más de una de
las líneas de subvención.

1. Línia de subvenció destinada al finançament d'actuacions necessàries per a la reobertura dels establiments i l'adopció de les mesures de protecció
sanitaria davant els riscs generats pel COVID-19, tant per a les persones clients, com per a les persones treballadores per garantir la seguretat i la
salut laboral (veure detalls despeses punto 6.1 bases reguladoras) / 1. Linea de subvención destinada a la financiación de actuaciones necesarias para la reapertura

de los establecimientos y la adopción de las medidas de protección sanitaria delante de los riesgos generados por el COVID-19, tanto para las personas clientes, como para las
personas trabajadoras para garantizar la seguridad y la salud laboral (ver detalles gastos punto 6.1 bases reguladoras)

2. Línia de subvenció destinada al finançament d'actuacions de millora de la competitivitat de les microempreses mitjançant la transició digital en els
seus processos de planificació, gestió, producció, distribució i venda, com a instrument de reducció sanitaria i garantia de manteniment de la seva
activitat empresarial malgrat les afectacions derivades de la COVID-19 (Veure detall despeses punt 6.2 bases reguladores) / 2. Línea de subvención

destinada a la financiación de actuaciones de mejora de la competitividad de las microempresas mediantet la tansición digital en sus procesos de planificación, gestión,
producción, distribución y venta, como instrumento de reducción sanitaria y garantia de mantenimiento de su actividad empresarial, a pesar de las afectaciones derivadas de
la COVID-19 (Ver detalle gastos punto 6.2 bases reguladoras)
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FITXA ECONÒMICA/ FICHA ECONÓMICA
Detallar import individualitzat per cadascun dels béns i/o serveis relacionat amb la subvenció. Detallar, separadament, si es sol·licita més d'una línea. (Veure
línies de subvenció, descripció despeses elegibles i quanties màximes al punt 6 de les bases reguladores) / Detallar importe individualizado para cada uno de los

biens y/o servicios relacionados con la subvención. Detallar, separadamente, si se solicita más de una línea. (Ver líneas de subvención, descripción gastos elegibles y cantidades
máximas al punto 6 de las bases reguladoras)

1. Línea de subvenció destinada al finançament d'actuacions necessàries per a la reobertura dels establiments i l'adopció de les mesures de protecció
sanitària davant els riscos generats pel COVID-19, tant per a les persones clients, com per a les persones treballadores per garantir la seguretat i la
salut laboral / 1. Línea de subvención destinada a la financiación de actuaciones necesarias para la reapertura de los establecimientos y la adopción de las medidas de

protección sanitaria delante de los riesgos generados por el COVID-19, tanto para las personas clientes, como para las personas trabajadoras para garantizar la seguridad y la
salud laboral.

Tipus de despesa (veure 6.1.1 i 6.1.2 de les bases reguladores. Punt 6.1.1 lletres a)b) i c) import màxim subvencionable 300 € / Import / Importe
Tipos de gasto (ver 6.1.1 i 6.2 de las bases reguladoras. Punto 6.1.1. letras a) b) y c) importe máximo 300 €

A: IMPORT TOTAL LINIA 1 / IMPORTE TOTAL LINEA 1
2. Línia de subvenció destinada al finançament d'actuacions de millora de la competitivitat de les microempreses mitjançant la transició digital en els
seus processos de planificació, gestió, producció, distribució i venda com a instrument de reducció sanitaria i garantia de manteniment de la seva
activitat empresarial, malgrat les afectacions derivades del COVID-19 / 2. Línea de subvención destinada a la financiación, gestión, producción, distribución y venta
como instrumento de reducción sanitaria y garantía de mantenimiento de su actividad empresarial, a pesar de las afectaciones derivadas del COVID-19

Tipus de despesa (veure 6.2.1 i 6.2.2 de les bases reguladores) / Tipo de gasto (ver 6.2.1. y 6.2.2 de las bases reguladoras)

Import / Importe

B: IMPORT TOTAL LÍNEA 2 (B) / B: IMPORTE TOTAL LINEA 2 (B)
C: IMPORT TOTAL DE DESPESA EN BENS I SERVEIS (A+B) / C: IMPORTE TOTAL DE GASTOS EN BIENS Y SERVICIOS (A+B)

Import subvencionable: El 80% despeses totals elegibles consignades a la casella (C) amb un màxim d'import subvencionat de 1.000 € /
Importe subvencionable: El 80% gastos totales elegibles consignados en la casilla (C) con un máximo de importe subvencionado de 1.000 €

Signatura / Firma

Esplugues de Llobregat,
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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