DECLARACIÓ RESPONSABLE
SUBVENCIONS A LES PERSONES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DEL MONTMELL
AFECTADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19.
DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT:
Nom i cognoms / raó social:
NIF:
Adreça:
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Porta:

Població:
CP:
Telèfon fix: Telèfon mòbil:
Adreça electrònica (e-mail):
(SI ESCAU) DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT:
Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Adreça:
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Porta:

Població:
CP:
Telèfon fix: Telèfon mòbil:
Adreça electrònica (e-mail):
DECLARACIONS (marcar amb una creu):
Que sóc coneixedor/a de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a les
persones treballadores autònomes i petites empreses de fins a 10 treballadors/es amb seu al
municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que quedo assabentat/da
que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació
de la subvenció.
Que, ateses les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a les persones
treballadores autònomes i petites empreses de fins a 10 treballadors/es amb seu al municipi
que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, reuneixo els requisits
per ser beneficiari/ària (marcar amb una creu):
(En el cas de les persones treballadores autònomes) Estic donat/da d’alta al Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social corresponent amb anterioritat a
l’1 de gener de 2020.
(En el cas de les petites empreses de fins a 10 treballadors/es) L’empresa està legalment
constituïda abans de l’1 de gener de 2020.
(En el cas de les persones treballadores autònomes) No simultaniejo l’activitat empresarial i/o
professional amb qualsevol altra activitat per compte d’altre.
Es disposen de tots els permisos exigibles relatius a l’activitat econòmica que es desenvolupa.
Amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, del 14 de març de 2020:
No tenia contractats/des treballadors/es.
Tenia contractats/des ........treballadors/es (indicar el nombre).
(En el cas de les persones treballadores autònomes) Estic empadronat/da al municipi del
Montmell.
(En el cas de les petites empreses de fins a 10 treballadors/es) L’empresa té el centre de treball
i/o el domicili fiscal al municipi del Montmell.
S’ha suspès l’activitat econòmica com a conseqüència de l’aplicació del Reial decret 463/2020,
del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19, i les normes concordants.
No estic afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, del
17 de novembre, general de subvencions.
No sóc deutor/a per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC), i l’Ajuntament del Montmell, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga,
ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial.
No he estat sancionat/da, amb resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu o molt
greu en matèria laboral en el darrer any.
No he estat sancionat/da, amb resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.

No he obtingut altres subvencions o ajudes que financin el concepte subvencionat.
He obtingut o sol·licitat les subvencions o ajudes pel mateix concepte que s’indiquen a
continuació:
Organisme on s’ha
sol·licitat
Concepte Import sol·licitat Import obtingut:

El Montmell , a ....... de .............................. de 2020.

Signatura

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DELMONTMELL.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

