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ANNEX I- FORMULARI SOL·LICITUD 
 

SOL·LICITUD D’AJUT PEL MANTENIMENT DEL TEIXIT EMPRESERIAL LOCAL, A EMPRESES I 
TREBALLADORS AUTÒNOMS PER FER FRONT A L’IMPACTE DE LA COVID-19 AL MUNICIPI 
D’AIGUAFREDA 2021 

 
1.Dades empresa o persona sol·licitant 

  

Nom/Raó social  
 
 

NIF/CIF  
 

Adreça i codi postal  
 

Correu electrònic de 
notificació  

 

Telèfon fix/mòbil  
 

Nombre de treballadors i 
situació actual (ERTO..) 

 
 
 

 
Dades del representat, si s’escau 

 

Nom  
 

Càrrec  
 

NIF:  
 

 
 

  2.DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 

 Que reuneixo tots els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari d’aquests ajuts, 

o la empresa que represento reuneix tots els requisits per poder obtenir la condició de be-

neficiari d’aquests ajuts. 

1. Ser persona física autònoma (treball autònom, amb i sense treballadors) o jurídica amb activitat econò-
mica activa a l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

2. Que l’empresa o autònom desenvolupi la seva activitat econòmica a Aiguafreda, tingui el seu centre de 
treball al municipi, hi tingui el domicili fiscal, o que el domicili de l’activitat a la declaració censal hi estigui 
d’alta. 
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3. Haver tingut una reducció en la facturació durant el període objecte d’ajut (1 de gener de 2021-30 de 
juny de 2021), en relació al mateix període de l’any 2019. 

4. Trobar-se en possessió dels permisos necessaris per poder exercir l’activitat. 
 
 

 Que accepto les bases de la convocatòria. 

 

 Que no estic inclòs, o l’empresa que represento no està inclosa en cap de les circumstàncies 

detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir sub-

vencions o ajuts públics.  

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, tro-

bar-se declarada en concurs, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat conforme la Llei 

Concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.  

c) Haver donat lloc, per causa de la que hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol 

contracte celebrat amb l’Administració.  

d) Trobar-se la persona física, l’entitat, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin 

la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, 

d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació 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 Administraci-

ons Públiques, o tractarse de qualsevol dels càrrecs electius 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) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social imposades 

per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.  

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.  

g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que 

reglamentàriament es determini.  

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvenciones 

segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD. 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el seu Reglament o la Llei General Tributària.  

i) Estar sotmesa l’associació a 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.  

j) Estar en suspensió del procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud pe-

nal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 

d’Associació, mentre no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció 

en el corresponent registre.  

k) Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

 Que em trobo/ o l’empresa que represento es troba al corrent de les obligacions tributàries 

i amb la seguretat social, incloent-hi els tributs locals.  

 
L'Ajuntament d’Aiguafreda d'acord amb el punt 4 de l’article 22 del RLGS, el que estableixen les Bases regu-

ladores de la convocatòria i altre legislació aplicable, podrà comprovar el compliment de les obligacions tri-

butàries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el seu consenti-

ment aportant les certificacions corresponents i vigents, d'acord a la legislació aplicable, junt a la sol·licitud 

de subvenció, d'acord al que s'estableix legalment.  
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 Denego expressament que l'Ajuntament d’Aiguafreda, pugui obtenir els certificats 

i informació telemàtica necessària per la gestió de la subvenció sol·licitada i la seva 

posterior justificació i per tant aportaré els certificats necessaris. 

 

 Que he hagut/ l’empresa a la que represento ha hagut de SUSPENDRE l’activitat econòmica 

com a mesura derivada de la crisi del COVID-19, per efecte de la normativa sanitària vigent 

durant el període subvencionable (1 gener 2021- 30 juny 2021). 

 

 Que he hagut/ l’empresa a la que represento ha hagut de REDUIR FORÇOSAMENT L’ACTIVI-

TAT econòmica per efecte de la normativa sanitària, aprovada per fer front a la pandèmia 

del COVID-19, durant el període subvencionable (1 gener 2021- 30 juny 2021, i HE FET EFEC-

TIVA LA TAXA DE RESIDUS COMERCIALS i industrials per un import de __________ euros el 

2021.  

 

 Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i 

que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la con-

vocatòria. 

 

 Que compliré/ que l'empresa que represento complirà amb totes les obligacions que es de-

terminen les bases reguladores de la present subvenció. 

 

 Que dono el meu consentiment per al tractament de dades personals necessàries per ser 

beneficiari/a d’aquests ajuts. 

 

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud: 
 

 Fotocòpia del DNI/NIE/NIF/CIF del/la sol·licitant i del/ de la representant legal (i còpia 
apoderament representant legal, si s’escau) 

 Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) 

 Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre públic 
corresponent 

 Rebut quota autònoms mesos del període subvencionable  

 Full de dades bancàries  

 Comprovant pagament taxa residus 

 Documentació que acrediti la reducció de facturació 

 Altres: 
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Avís legal  
 
Les vostres dades personals es tractaran segons el previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades facilitades s’inclouran 
al Registre d'activitats de l'Ajuntament. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de 
rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos 
a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant la documentació complementària, si 
s’escau, a la seu de l’Ajuntament o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a la web municipal 
http://www.aiguafreda.cat/. 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del Tractament AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08591 Aiguafreda (Barcelona) 
93 844 22 53 
aiguafreda@aiguafreda.cat 

Dades de contacte delegat de pro-

tecció de dades 

Plaça de l’Ajuntament, 1, 08591 Aiguafreda (Barcelona) 
93 844 22 53 
aiguafreda@aiguafreda.cat 

Finalitat del Tractament Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions derivades 
d'aquesta convocatòria. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics atorgats a aquest Ajuntament 

Destinataris Les vostres dades es cediran a altres Administracions Públiques, si es-
cau, segons la normativa vigent. No hi ha previsió de transferències a 
tercers països. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comuni-
cació escrita específica del tràmit, a la seu de l’Ajuntament (Plaça de 
l’Ajuntament, 1, 08591 Aiguafreda), o bé mitjançant el formulari electrò-
nic a la web de l’Ajuntament http://www.aiguafreda.cat/ 

Termini de conservació de les da-

des 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat 
per la que es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats 
que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. 

Reclamació Poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades , o bé telemàticament, mitjançant la seu electrònica 
(https://seu.apd.cat/) 

 
Consentiment i deure d’informació als interessats sobre protecció de dades personals 

 
 He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en 

aquesta sol·licitud i la documentació que l’acompanya per la tramitació de l’expedient ad-

ministratiu corresponent a aquesta convocatòria.  

 
SOL·LICITO que m’admeteu a la convocatòria d’aquesta sol·licitud, i DECLARO que són certes les 
dades que hi consigno, i que compleixo les condicions exigides a les bases que regulen aquesta 
convocatòria.   
(Lloc, data i signatura) 
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