
Sol·licitud de subvenció al teixit comercial i empresarial del municipi de 
Santa Bàrbara amb motiu de la situació generada per la Covid-19

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*) DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)  Data naixement

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)  Sexe

Telèfon (*) Correu electrònic (*) Tipus de Notificació (2) (*)

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

Declaro responsablement
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Home Dona

Personal Electrònica

(*camps obligatoris)

(si s'escau)

- Que la meva activitat està ubicada al terme municipal de Santa Bàrbara.

- Que l'immoble està afectat exclusivament a l’activitat oberta al públic.

- Que l'activitat no està vinculada o participada en més d’un 25 % per empreses que no reuneixin algun dels requisits
anteriorment exposats (escriptura de constitució i estatuts).

- Que les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat, sempre que prèviament a la resolució de la subvenció
s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència
d’obertura).

- Que compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social,
així com l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment
de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

- Que no estic inhabilitat/da per obtenir subvencions de les Administracions Públiques.

- Que no em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la
Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

- Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm.
2553, de 7.1.1998).

- No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats
o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si he estat sancionat, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les
quantitats requerides per aquest concepte.

- Compleixo les obligacions i no incorreixo en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC
núm. 3791A, de 31.12.2002).



Documents que s'adjunten amb el model de sol·licitud (en cas de no adjuntar tota la documentació
requerida no es podrà iniciar el tràmit)

Autoritzo

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*)

Signatura de la persona sol·licitant (*)
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a l'Ajuntament de Santa Bàrbara a verificar la veracitat de les dades declarades, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut.

a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.

- Compleixo l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adopto
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

- En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estan donades d'alta en el cens de l'impost sobre
activitats econòmiques.

- Que no estic acollit a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.

- Exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, o una fotocòpia
compulsada del Document Nacional d’Identitat.

- Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin les dades bancàries del
compte on es podrà  transferir l’import de la subvenció, segons model annex.

- Contracte del lloguer del local, si s’escau.

Si procedeix, els justificants bancaris del pagament del contracte de lloguer, corresponent als mesos de tancament 
obligatori. 

- Rebuts dels préstecs i justificació del destí dels mateixos , si s’escau.

- Justificant del pagament de la taxa d’escombraires comercials l’últim exercici pagat.

- Model 036 de la declaració censal d’alta d’activitats econòmiques, modificació i baixa en el cens d’empresaris,
professionals o retenidors o qualsevol altra documentació oficial que ho acrediti.

- Document RNT (Relació Nominal de Treballadors) de la Seguretat Social, corresponent al darrer mes presentat.

- Document RLT (Relació de Liquidació de la Cotització) de la Seguretat Social, corresponent al darrer mes presentat.
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