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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SEGONA CONVOCATÒRIA 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ

Regidoria/Servei Promoció Econòmica 

Descripció de la convocatòria 

Concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva 
per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors autònoms de 
Sant Salvador de Guardiola afectats econòmicament per la situació 
generada per la covid-19 

Import sol·licitat 400 € 

Municipi de realització de les 

activitats a subvencionar 
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 Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària en cas de persona jurídica.

 Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) de la persona sol·licitant. 

 Declaració responsable model Annex I. 

 Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció:

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament a l’Ajuntament 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 electrònica de la persona sol·licitant o representant legal 

D’acord amb el RGPD i la LO 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal, 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 

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

Document acreditatiu mitjançant declaració d'IVA que acrediti la davallada dels ingressos de la 
facturació d'un 35% (del període comprès entre el 15 de març de 2020 i el 20 de juny de 2020), 
respecte del mateix període de l'any anterior.
En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat de l'activitat inferior a un any, 
hauran de presentar document acreditatiu mitjançant qualsevol mitjà que acrediti la 
davallada dels ingressos de la facturació d'un 35% i la comparació es farà amb la mitjana de la 
facturació mensual des de l'alta de l'activitat. 

TC2 de la Seguretat Social del mes de març on consti el nombre de treballadors de l'empresa.



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. Que com a persona o raó social a la qual represento, per a ser beneficiària, declaro que compleixo
les obligacions que se’n deriven de l’acte d’atorgament de la subvenció i, en tot cas, aquelles que
es preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que són les
següents:

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord amb la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells
que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la
Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i
dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que
reguli aquestes matèries.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.

h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels
supòsits relacionats a les lletres a) a h).



j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició previstes als 
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació.

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per 
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei 
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la 
inscripció en el corresponent registre.

l) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin 
continuació o es derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses que hagin 
estat objecte de les esmentades prohibicions.

m) Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es 
disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que 
participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i la indemnitat sexuals.

2. Com a persona física o jurídica, per a ser beneficiària, declaro que reuneixo els requisits següents:

a) Que l’activitat que exerceixo ha estat declarada activitat, no essencial, i, per tant, m’he vist 
afectat pel tancament d’acord amb el decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma.

b) Que he pogut continuar la meva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i fins el 20 de juny, he sofert una davallada 
dels ingressos de la facturació d’un 35%, respecte del mateix període de l’any anterior o en 
comparació a la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat atès que 
l’activitat té una antiguitat inferior a un any.

c) No haver estat persona beneficiària de cap altre ajut provinent d’aquest Ajuntament per als 
mateixos conceptes que els que s’estipulen a les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a comerços, serveis, petites 
empreses i treballadors autònoms de sant salvador de guardiola afectats econòmicament per la 
situació generada per la covid-19.

d) No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

e) Com a persona titular de l'activitat econòmica, declaro:

a) Tenir donada d'alta l'activitat en domicili fiscal i social a Sant Salvador de 
Guardiola fixat amb anterioritat al mes de març de 2020 i n'acredito la seva 
titularitat.

b) La titularitat de l'activitat i la possessió o tramitació dels permisos relatius a l'activitat que 
s'ha vist obligada al tancament o bé que no ha pogut prestar el seu servei amb normalitat, 
en compliment de l'article 10 del Real Decreto
463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decreto 465/2020 de 17 de març.

c) Mantenir l'activitat durant mínim 6 mesos des de la data de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria dels presents ajuts.



d) Estar donat d'alta a la Seguretat Social pel desenvolupament de l'activitat objecte
de la subvenció.
e) Que es troba 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
aplaçament de les mateixes.
f) Tenir un màxim de 9 treballadors.
g) Les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i les especifico a
la sol·licitud telemàtica i em comprometo a comunicar les que s'obtinguin en el futur, mitjançant
registre d'entrada i instància genèrica.
h) Estar donat d'alta a la Seguretat Social pel desenvolupament de l'activitat objecte de la
subvenció.

3. Només he realitzat una sol·licitud de subvenció per aquesta convocatòria atès que estic donat
d'alta al Règim especial de treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i a la vegada som una
persona representant legal o tinc algun tipus de participació en les persones jurídiques.

4. Compleixo amb les obligacions com a persones beneficiàries d’aquestes subvencions a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen:

a) No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la

Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció
concedida.

d) No haver estat sancionades, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.

e) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, d'acord
amb allò que estableix la Llei 19/2013.

f) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

f) Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió o tramitació dels permisos exigibles
relatius a l’activitat.

g) Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins els terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

h) Seguir d’alta a l’activitat durant com a mínim 6 mesos a comptar des de la data de la
publicació en el BOP de la convocatòria de l’ajut.

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

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