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SOL·LICITUD D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR 
COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA 
ORIGINADA PER LA COVID-19    

Dades del sol·licitant o representant legal 
DNI/NIE/Passaport  Nom   Primer cognom  Segon cognom 

Tipus de via Adreça  Núm. Pis 

Codi postal Municipi 

Adreça de correu electrònic Telèfon 

Dades de la societat (emplenar només si s’escau) 
CIF Nom fiscal complet 

Tipus de via Adreça  Núm. Pis 

Codi postal Municipi 

Com a sol·licitant declaro que: 
- Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i de les obligacions davant la Seguretat 
Social. 

- 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).  

- No he 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; o que si he estat 
sancionat, he aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per 
aquest concepte.  

- Compleixo les obligacions i no incorro en cap dels 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). 

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

- En el cas de ser una persona física empresària, estic donada d’alta en el cens de l’impost sobre 
activitats econòmiques. 

- No compleixo els requisits per ser considerada una empresa en crisi en els termes previstos a 
l’article 2.18 del Reglament de la UE num.651/2014 i/o segons el dret nacional. 

- No estic cursant en el moment de presentar la sol·licitud un procediment d’insolvència ni 
reuneixo els requisits per trobar-me sotmès a un procediment d’insolvència col·lectiva a petició 
dels creditors en virtut del dret aplicable. 

- Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que em pugui afectar.  
- Facilitaré tota la informació que em sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la 

veracitat de les dades que motivin l’atorgament de la subvenció. 



2 

Dades de l’establiment comercial o activitat econòmica 
Nom comercial de l’establiment 

Tipus de via Adreça  Núm. Pis 

Activitat que s’hi desenvolupa 

El sol·licitant declara l’activitat que es desenvolupa en aquest establiment 
(marcar una d’aquestes opcions): 

Ha estat declarada activitat comercial o de serveis NO essencial, i ha 
hagut de tancar durant part de l’estat d’alarma decretat, de conformitat amb 
l’art. 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. 

Ha estat declarada activitat comercial o de serveis essencial i s’ha 
mantingut oberta durant tot l’estat d’alarma decretat. 

I declara també que l’activitat que es desenvolupa (marcar una d’aquestes 
opcions): 

Es pot deduir l’IVA. 

NO es pot deduir l’IVA. 

Línies de subvencions 
Cal marcar només les línies de subvencions que es sol·liciten i emplenar les taules 
amb les dades corresponents de cada línia de subvenció sol·licitada. 
Si en el moment de presentar aquesta sol·licitud no disposeu de les dades relatives 
als propers mesos, poseu una estimació del cost previst. Posteriorment, ja 
entregareu la documentació justificativa de la despesa. 

Línia a), relativa a l’adquisició de material de protecció necessari per 
l’obertura del negoci. 
Declaro responsablement que el material que indico a continuació serà destinat 
únicament al desenvolupament de l’activitat comercial o de serveis, que no se’n 
farà un ús personal, ni es revendrà o cedirà a altres persones o establiments, 
així com tampoc es repercutirà en els preus dels productes i/o serveis. 
Emplenar la següent taula amb les principals necessitats de material fungible o 
d’un sol ús previst per un mes de l’any 2020: 

PRODUCTE QUANTITAT MENSUAL 
MASCARETES 
GEL HIDROALCOHÒLIC 
GUANTS D'UN SOL ÚS 
ALTRES: 
ALTRES: 
ALTRES: 
ALTRES: 
ALTRES: 
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Emplenar la següent taula amb els principals elements de protecció no fungibles 
(mampares, cartells o senyalitzacions, cintes, etc.) previstos o ja comprats: 

PRODUCTE QUANTITAT NECESSÀRIA 
MAMPARA 
ALTRES: 
ALTRES: 
ALTRES: 

Línia b), subvenció per la compensació de pèrdues econòmiques. 

Declaració d’altres subvencions, ajuts o ingressos 

Cal especificar en la següent taula si s’ha obtingut altres subvencions, ajuts o 
ingressos destinats a afrontar les mateixes despeses descrites en les línies de 
subvencions sol·licitades en l’apartat anterior. 

Concepte subvencionat Organisme o entitat 
concedent 

Import de la 
subvenció 

En cas que, fins al moment, no s’hagi obtingut cap altra subvenció, ajut o ingrés 
destinat a afrontar les mateixes despeses descrites en les línies de subvencions 
sol·licitades en l’apartat anterior, el sol·licitant es compromet a comunicar les que 
obtingui en el futur. 

Documentació que s’acompanya a aquesta sol·licitud 

En tots els casos: 

- Per a comprovar les dades del sol·licitant. Marcar una de les següents opcions: 

Còpia del DNI, NIE o passaport (si el sol·licitant és una persona física).

Còpia de l’escriptura de la constitució de la societat (si el sol·licitant 
és una persona jurídica). 

Còpia dels estatuts aprovats per la junta general (si el sol·licitant és 
una associació sense finalitat de lucre). 

- Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrès de l’import de la subvenció, o 
document equivalent obtingut per banca electrònica, on hi figuri el sol·licitant com a 
titular del compte bancari. 

Si es sol·licita la línia de subvencions a), relativa a l’adquisició de material 
de protecció necessari per l’obertura del negoci, cal presentar també: 

- Factures justificatives de la despesa en material de protecció per evitar la 
propagació del COVID-19. Les factures que no es puguin presentar amb la 
sol·licitud inicial s’hauran de presentar posteriorment. 
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Si es sol·licita la línia de subvencions b), relativa a la compensació de 
pèrdues econòmiques, cal presentar també: 

- Declaració responsable del compte de resultats (declaració d’ingressos i 
despeses) d’abril i maig de 2020 acompanyat de la documentació acreditativa de 
totes les despeses, i del compte de resultats de tot l’exercici 2019, juntament amb 
la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari 
d'ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de 
compres i despeses del període d’abril i maig de 2019 i d’abril i maig de 2020, en el 
cas que estiguin obligades a portar-ho.  Per les persones físiques o jurídiques que 
hagin iniciat l’activitat durant l’últim any, hauran de presentar la mateixa 
documentació des de la data d'alta de l’activitat fins al mes de febrer 2020.  
- Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i 
segon trimestre 2019. 
- Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i 
segon trimestre 2020. 
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019. 
- Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020. 
- Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer i 
segon trimestre 2020. 
- TC1 i TC2 del mes d’abril i maig del 2020 acompanyat del resum mensual de 
nòmines, indicant treballadors que es troben en un ERTO. 
- Altre documentació que es consideri necessària per la seva acreditació. 

Signatura i data 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
Finalitat: gestió, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de subvencions en règim 
de concurrència no competitiva per subvencionar a les afectacions econòmiques del sector comercial i de 
serveis per la COVID-19. 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de 
registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat. 
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