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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES EN
LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS DIRECTES AMB CARÀCTER ESPECIAL A LES
ACTIVITATS AFECTADES PER LES MESURES APLICADES PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A LA CONTENCIÓ DE LA 2a ONADA DE LA PANDEMIA PER COVID-19 A
LA TARDOR – HIVERN 2020 EN BASE A LES RESOLUCIONS SLT/2782/2020 DE 19
D’AGOST i SLT/2700/2020 DE 29 D’OCTUBRE.
_______________________________________________________________

NIF _______________________

Representant legal _______________________________________________________________

Nom de l'empresa

DNI _______________________

Activitat

_______________________________________________________________

Epígraf IAE __________________

DECLARO sota la meva responsabilitat
1. Que l’empresa a la que represento no està inclosa en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció
previstes a l’article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE de 18 de novembre de
2003.
2. L’empresa a la que represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social amb l’Ajuntament de
Cardedeu, l’Agència Tributària i la Seguretat Social. Aquesta declaració substitueix la presentació dels corresponents certificats
acreditatius en el cas d’obtenir una subvenció d’import no superior a 3.000 €. Si la subvenció atorgada és per import superior a 3.000 €,
autoritzo a l’Ajuntament de Cardedeu a efectuar les consultes necessàries per obtenir els certificats de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (oficina de
Cardedeu), relatius al compliment de les obligacions fiscals de l’empresa que represento als efectes del reconeixement, seguiment i
control de la subvenció sol·licitada.
3. Que l’empresa a la que represento és titular d’una activitat empresarial i/o professional
situació d’alta al cens d’activitats a data de sol·licitud de la subvenció.

legalment constituïda a Cardedeu i en

4. Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui
persona física.
5. Que, en cas de desenvolupar una activitat empresarial en un establiment o local físic, disposa de llicència o autorització per
desenvolupar-la a Cardedeu.
6. Que l’empresa a la que represento ha estat obligada a tancar la seva activitat en base a les resolucions:
a. Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, dictades en la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre.
b. Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten
mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de
COVID-19.
7. Que l’empresa a la que represento dona ocupació a menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual
que no supera els deu milions d’euros.
8. Que com a representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica, disposo de facultats per la seva representació.
9. Que l’empresa a la que represento disposa de la documentació comptable i registral obligatòria corresponent a la forma jurídica
10. Que l’empresa a la que represento conservarà els documents justificatius (factures i documents) de l’aplicació d’aquest ajut rebut,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa
vigent.

11.

Que l’empresa a la que represento, en relació a altres sol·licituds de subvenció (s’ha d’escollir entre l’opció A o B)



A) No ha rebut ni ha sol·licitat cap subvenció de/a altres administracions públiques o entitats privades per aquest mateix

exercici i per aquest mateix objecte subvencionable.



B) Ha sol·licitat o preveu sol·licitar, a altres administracions públiques o entitats privades per aquest mateix objecte

subvencionable:
Nom de l’administració o entitat a qui se sol·licita la subvenció
(no incloure la sol·licitada a l’Ajuntament de Cardedeu)

Concepte subvencionable

IMPORT SOL·LICITAT

_________________________________________________

______________________________

________________

_________________________________________________

______________________________

________________

_________________________________________________

______________________________

________________

12. L’empresa a la que represento es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Cardedeu, en qualsevol moment l’obtenció d’altres
subvencions o ajuts que financin les activitats subvencionables obtinguts/des d’altres administracions o ens públics o privats, als efectes
d’acreditar que el conjunt d’aportacions no supera la totalitat del cost de les actuacions subvencionables.
13. Que totes les dades de la sol·licitud són certes i vigents a dia de presentació de la sol·licitud.
14. Que l’empresa a la que represento compleix la Llei 19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern en els termes que li sigui aplicable.
15.Segons l'article 28 de la llei 39/2015, de procediment administratiu, s'enten atorgat el consentiment per a la consulta de les dades
que afecten el procediment. En cas contrari, marqui la següent casella:



No dono el meu consentiment perquè es consultin les dades.

Que l’empresa que represento es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència en aquesta
declaració, en cas que sigui proposat com a beneficiari de la subvenció o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

Segons l’article 64.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori a una declaració responsable o a
una comunicació, o la no presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau,
sigui requerida per acreditar el compliment del qe s’ha declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici
del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives que pertoquin.

I, perquè així consti, signo la present

Signatura
Cardedeu,

.......... de ......................... de 2021

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
Finalitat
Marc Jurídic
Destinataris
Drets
Dades addicionals

Ajuntament de Cardedeu
Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents
Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades
No es cediran a tercers excepte obligació legal
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment
Consulteu informació addicional i detallada a seu.cardedeu.cat a l’apartat Protecció de Dades. També
podeu contactar a protecciodades@cardedeu.cat

