
 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

REGIDORIA / SERVEI TREBALL  I OCUPACIO 
DESCRIPCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS I EMPRESARIALS 
Ajudes extraordinàries de caràcter puntual i excepcional per respondre a l’impacte econòmic del Covid-
19 en el municipi dels Hostalets de Pierola. 

 
 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

NOM O RAÓ SOCIAL 
 

 

DOMICILI 
 

 CIF / NIF  

LOCALITAT 
 

 CP  

TELÈFON 
 

 MÒBIL  

CORREU ELECTRÒNIC 
 

 FAX  

 
 

3. DADES DEL REPRESENTAT LEGAL 

NOM 
 

 COGNOMS  

DNI  
 

CÀRREC AMB EL QUE 
ACTUA 

 

 
 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu on correspongui) 
� Fotocòpia DNI sol·licitant i/o del/la representant legal 
� NIF de la persona jurídica 
� Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el Registre corresponent 
� Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud (en cas de no ser la mateixa persona) 
� Fotocòpia DNI de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud (en cas de no ser la mateixa) 
� Alta en Règim de la Seguretat Social corresponent de la persona administradora  
� Resolució/Certificació de l’alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua Professional corresponent 
� Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i/o en tot cas el del 

local de desenvolupament de l’activitat legalment implantada a Hostalets de Pierola.  
� Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
� Factures o rebuts bancaris de la quota d’autònoms, corresponents al mes de març, abril i maig de 2020 
� Factures de subministraments de llum, gas, aigua, telefonia i ADSL, del domicili fiscal o local on desenvolupin la seva activitat, 

dels mesos de març, abril i maig de 2020, degudament pagats 
� Factures o rebuts bancaris de lloguer o hipoteca del domicili fiscal o local on desenvolupin la seva activitat 
� Relació de treballadors (TC2) 
� Acreditació reducció d’almenys un 65% de la seva facturació en relació al mes d’abril de 2019 i/o febrer 2020, segons 

correspongui: 
o Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes 
o o llibre diari d’ingressos i despeses 
o o llibre de registre de vendes i ingressos 
o o llibre de compres i despeses 
o o qualsevol mitjà de prova admès en dret 

� Autorització per la consulta interactiva per part de l’Ajuntament de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i amb la tresoreria municipal o certificacions d’estar al corrent de pagament 
de les obligacions tributàries  

� Declaració responsable de compliment de tots els requisits que consten en la base 4.2 d’acord amb el model normalitzat 
� Qualsevol altra documentació complementària que, per la seva correcta valoració de la sol·licitud s’estimi convenient. 

 



 
� Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció:  

 
ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 
Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a obtenir de forma 
directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries 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 

 

 

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 

 

 

 

 

Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ______________ de ________.  

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat de Registre de documents de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 

  



 
 
 

ANNEX 1 
1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

NOM  O RAÓ SOCIAL 
 

 

NIF/CIF 
 

 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat : 

1. Que la persona sol·licitant reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13 i 34 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
 

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts 
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 a 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 
celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, 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 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. 

2. Que l’activitat que desenvolupa s’ha vist afectada pel tancament d’establiments d’acord amb el RD 465/2020, de 17 de març, que 
modifica l’article 10 el RD 463/2020 o que l’activitat desenvolupada per l’empresa ha sofert una reducció de la seva facturació 
durant l’estat d’alarma d’almenys un 65% en relació al mes d’abril de l’exercici anterior, i en el cas que l’activitat no estigués 
donada d’alta en relació als últims tres mesos anteriors a l’estat d’alarma. 

 
3. Que l’activitat afectada pel tancament com a conseqüència de l’estat d’alarma no s’ha vist compensada per un increment de la 

facturació mitjançant un increment de volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant. 

4. Que a l’activitat afectada pel tancament com a conseqüència de l’estat d’alarma no li és d’aplicació algun dels supòsits previstos 
previstos l’article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19; l’article 208 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre de Contratos del Sector Público, o l’article 1 del 
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, com a empreses o autònoms 
contractistes d’Entitats Públiques, o tot i ser-li d’aplicació la seva facturació s’ha reduït almenys en un 65%, en relació al mes de 
febrer de 2020. Tant si els pagaments que corresponen a les empreses o autònoms per indemnització per danys i perjudicis s’han 
efectuat com a bestreta a compte, com si encara estan pendents, i correspon el seu pagament  a la finalització de l’estat d’alarma. 
 

5. Que la persona autònoma o empresa sol·licitant, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a la mateixa finalitat, a altres Administracions 
Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

 
ENTITAT CONCEDENT FINALITAT PER LA QUAL ES 

SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 
IDENTIFICACIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA 
IMPORT (€) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 
6. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció que figuren en les bases reguladores específiques d’aquesta 

convocatòria. 
 
 

Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ________________ de _________. 

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 
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