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SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC A ACTIVITATS ECONÒMIQUES OBLIGADES
A TANCAR O AFECTADES PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA
Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el tractament de les
dades personals. Ompliu el formulari completament i deseu-lo. L'heu de presentar per registre electrònic.

Identificació de la persona sol·licitant

Indiqueu la persona interessada i, si s’escau, la representant acreditada per mitjà vàlid en dret que actua en nom seu.

Nom de l'establiment - activitat:
Nom i cognoms de l’interessat/ada:

NIF, NIE, passaport o CIF de l’interessat/ada:
Nom i cognoms del/de la representant:
NIF, NIE o passaport del representant:
Domicili, codi postal i població:
Adreça electrònica de contacte, i telèfon:
Adreça a efectes de notificacions o comunicacions (únicament si és diferent de la indicada al punt anterior)
Nom i cognoms:
NIF, NIE o passaport:
Adreça electrònica de contacte:
Telèfon mòbil i telèfon fix:
Domicili, codi postal i població:

Exposo:
La situació derivada de l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19 ha provocat una aturada total
o parcial de la meva activitat econòmica.

Documents que presento annex a aquesta sol·licitud (marqueu els que aporteu):
Declaració responsable.

Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a
l’establiment. Únicament si no s'ha rebut ajut de la convocatòria de 2020.

Pàgina 1

Altres:
A banda d'aquesta sol·licitud en el tràmit indicat a continuació haureu de presentar el document d'Alta
de creditors a l’Ajuntament de Castellbisbal.
Únicament si és una nova sol·licitud o mai havíeu rebut un ajut o pagament per part de l’Ajuntament de
Castellbisbal. Si és el primer cop, ompliu i presenteu en el tràmit electrònic específic el
document que trobareu a la pàgina: https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/
literal.do?opc_id=10205&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=2

Sol·licito:
D’acord amb la documentació lliurada sol·licito la concessió de l’ajut corresponent d'acord amb les bases i
convocatòria d'ajut.

Notes. Indiqueu a continuació la informació que considereu necessària.

DECLARO que la documentació següent que annexo és original o còpia exacta (fotocòpia o
digitalització) del seu original, i estic assabentat que l'Ajuntament podrà sol·licitar el seu acarament
amb l'original per comprovar la seva validesa en cas de la presentació de digitalitzacions o còpies no
compulsades.

DECLARO que:
Compleixo els requisits exigits per a l’atorgament de la subvenció sol·licitada i no estic inclòs en cap
dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions,
i que són els següents:
-

Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajut públics.

-

Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats d’acord amb la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a
la sentència de qualificació del concurs.

-

Haver donat lloc, per causa que haguessin estat declarats/ades culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte signat amb l’Administració.

-

Trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei
12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats 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 públiques, 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
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que s'hi estableixen o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
-

No 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.

-

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

-

No trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que reglamentàriament es determinin.

-

Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

-

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.

-

Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 20 de la Llei 13/1995, de 18
de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la Llei 53/1999, de 28 de
desembre.

Declaració sobre altres subvencions rebudes per al mateix objecte:
No he rebut cap més subvenció o ajut per al mateix projecte.
He rebut ajudes per al mateix projecte. Indiqueu el nom de l’Administració o entitat i import atorgat:

Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Castellbisbal, en el moment de la justificació de la
subvenció que li sigui atorgada en aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions pel mateix
exercici i per a la mateixa activitat.
Informació sobre la gestió de la sol·licitud:
Aquesta sol·licitud presentada per registre de l’Ajuntament de Castellbisbal serà posada a disposició de
la unitat orgànica gestora de l’expedient (Promoció Econòmica) en el moment de fer-se el seu
assentament al registre electrònic de l’Ajuntament. Per conèixer l’estat de la seva tramitació podeu
adreçar-vos a la unitat de gestió responsable.
Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució:
El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per
rebre per mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb
aquesta sol·licitud.
Si voleu rebre-les en paper, marqueu a continuació:
. Si esteu obligats a relacionar-vos amb les
administracions públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb
vosaltres electrònicament.
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució
es pot consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i al web:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2
&idioma=2 .
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Informació sobre el tractament de les vostres dades personals:
El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de
Castellbisbal amb la finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres:
nom i cognoms, adreces personals i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud
al Registre d'entrada de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per
part del servei municipal corresponent, així com la seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la
informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu
electrònica:
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ .

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit:
D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les
dades i documents necessaris d'altres unitats de gestió de l’Ajuntament i d’altres Administracions
Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació:

Lloc i data:

OBLIGATÒRIAMENT: Marqueu quan hàgiu finalitzat:

No és necessari que signeu aquest formulari. Se signarà
automàticament en el procés de presentació per registre
electrònic.

Sr/a alcalde/essa – president/a de l’Ajuntament de Castellbisbal
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