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1. Dades del beneficiari/a
Nom i cognoms/ Raó social 

                                                                                                        

NIF/CIF

Domicili Codi postal    

Població        Telèfons

Adreça electrònica                                                                                    

2. Dades de la persona representant
Nom i cognoms NIF

Càrrec Telèfons

Domicili Codi Postal

Població Adreça electrònica

3. Import de la subvenció sol·licitada

L’import de la subvenció sol·licitada és de:     

 

4. Sol·licitud i Declaració

Qui signa, SOL·LICITA una subvenció per l'import fixat anteriorment, de conformitat amb
la  convocatòria  de  les  Bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a
treballadors i treballadores autònomes i a microempreses del municipi, per fer front a les
inversions en instal·lacions i serveis de mesures preventives COVID 19 i DECLARA que les
dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'hi adjunten, els quals es
relacionen al dors, corresponen a la realitat i es compromet a complir les condicions de la
subvenció.

5. Declaració responsable

Com a persona signatària declara responsablement: 

☐ Ser titular d’una activitat econòmica ubicada a Corbera de Llobregat.

☐ Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració Tributaria, la Seguretat Social i amb
les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau. 

☐ Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Corbera
de Llobregat, dins dels terminis establerts si escau.

☐ No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o
de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

mailto:ajuntament@corberadellobregat.cat


La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració municipal per verificar
en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades pels requisits establerts a la
convocatòria. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació,
sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. No
obstant,  en  qualsevol  moment  del  procediment  l'Ajuntament  de  Corbera  de  Llobregat
podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris  necessaris  i  efectuar les
actuacions de comprovació que consideri oportunes 

L’article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, multa i
pèrdua  de  la  condició  de  beneficiari  de  subvencions,  el  falsejament  de les  condicions
d’obtenció  de  una  subvenció  ocultament  -  en  el  cas  que  haguessin  condicions  que
impedissin obtenir-la - o l’aplicació de la subvenció a finalitats diferents a de les previstes.

Que l’entitat que represento no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en relació amb l’article 26 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei de subvencions.

6. Documentació que s’adjunta:

☐ Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Agència
Tributària (AEAT). Pot obtenir-lo al link https://bit.ly/2TtZqxf.

☐ Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat
Social (TGSS) Pot obtenir-lo al link https://bit.ly/3gRPXJS.

☐ Formulari comunicació de dades de pagament segons model normalitzat:  SOL.LICITUD
ALTA/MODIFICACIÓ DADES CREDITORS/ES CUMUNICACIÓ DE DADES PER A PAGAMENTS

☐ Memòria justificativa  i descriptiva de les despeses de transformació digital realitzades
per adaptar-se a la nova normalitat i la implementació de mesures higiènic-sanitàries da-
vant la pandèmia covid-19. (MODEL ADJUNT)

☐ Compte justificatiu/Relació de factures. (MODEL ADJUNT)

☐ Còpies de les factures completes o simplificades i rebuts o altres documents, com res-
guards de transferència, que acreditin fefaentment el pagament. Aquestes factures han
d’acreditar les despeses constitutives de despesa elegible que serveixen per justificar la
subvenció. Les factures hauran d’indicar en tot cas que l’obligat al seu pagament és el sol-
licitant de la subvenció. Les còpies de les factures estaran subjectes a la comprovació dels
originals.

☐ Comptes anuals de l’exercici 2019, només en el cas de persones jurídiques, a l’ efecte
de  comprovar  la  seva  dimensió  i  determinar  que  compleix  les  característiques  de
microempresa descrites en la Base 5.

☐ Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE).

Corbera de Llobregat, ______ de/d' ___________________ de 20__ 

Signatura electrònica AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi
a les meves dades i  els antecedents que constin en fitxers d'altres
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin.

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:
☐

AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades
amb  aquesta  sol·licitud  em  siguin  trameses,  amb  plens  efectes
alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-
NOTUM, accessible des del web municipal www.corberadellobregat.cat

http://www.corberadellobregat.cat/
https://bit.ly/2TtZqxf
https://bit.ly/3gRPXJS


Al dors hi trobareu informació sobre la LO 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació important

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què?

Perquè l'article 66 de la Llei  39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques es-
tableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració han de contenir les dades que s'assenyalen al formulari.

Quin tractament rebran les vostres dades personals?

 



 Les dades personals que ens proporcioneu seran incloses en el fitxer informatitzat corresponent, amb la finali-
tat de poder tramitar la vostra sol·licitud.

 Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment inequívoc, llevat de
la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per enviar-vos informació oficial o d'interès
ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit compe -
tencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabili -
tat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (c. La Pau, 4,  08757-Corbera
de Llobregat) o la Seu electrònica (http://seu.corberadellobregat.cat).

 Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:  http://corberadellobregat.cat/
perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dades_actualitzada_al_rgpd.pdf

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en aquesta sol·licitud.

L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula de pas o mitjançant
certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l'Agència Catalana de Certificació –CATCert.

http://corberadellobregat.cat/perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dades_actualitzada_al_rgpd.pdf
http://corberadellobregat.cat/perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dades_actualitzada_al_rgpd.pdf

