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SOL·LICITUD DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA AMB EL CONVENI ENDESA A SANT ADRIÀ DE BESÒS
1. DADES DE L’EMPRESA SOL·LICITANT
Raó social de l’empresa*

DNI/NIE/NIF*

Nom i cognoms representant legal

DNI/NIE representant legal

Càrrec de la persona representant legal

Nombre treballadors/res en plantilla*

Correu electrònic 1*

Telèfon mòbil 1*

Correu electrònic 2

Telèfon mòbil 2 o fix

Adreça postal de l’empresa*
Codi postal de l’empresa*

Població de l’empresa*

Adreça postal de notificació si és diferent a l’anterior
Codi postal de notificació

Població de notificació

2. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Còpia de la documentació acreditativa vigent, DNI o NIE, de la persona sol·licitant i persona representant, si escau.
Còpia de la mutualitat professional alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la persona sol·licitant, si escau.
Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre Públic corresponent, en el cas de les empreses
societàries. L’Ajuntament de Sant Adrià es reserva el dret de reclamar els originals dels estatuts amb finalitat comprovatòria.
Document que justifiqui la legalització de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa, si és
diferent de Sant Adrià de Besòs, o per l’ens supramunicipal si per la seva naturalesa no està sotmesa a la Llei 16/2015, de 21 de juliol.
Certificat que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions tributàries que la persona o entitat sol·licitant tingui
amb ens locals diferents de Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de la sol·licitud.
En el cas de les activitats que no figuraven en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que les obligava a suspendre la seva
activitat, en funció de la seva forma jurídica i el seu sistema tributació:
 Els autònoms que tributen en estimació directa, fotocòpia del llibre de registre de factures emeses o de vendes de març i abril de
2019 i de març i abril de 2020.
 Els autònoms que tributen en estimació objectiva, fotocòpia de les factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de
2020 i una relació detallada segons model normalitzat, o els tancaments de caixa d’ambdós períodes.
 Les persones jurídiques, fotocòpia del llibre registre de factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020.
Model de domiciliació de pagaments signat per la persona o ens sol·licitant i conformat per l’entitat bancària, si no està donat d'alta
com a creditor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Contracte/s de treball anteriors al 14 de setembre de 2019, si es demana la subvenció per aquest concepte, i documentació
justificativa de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), si se n’ha sol·licitat.
Nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social (Rebut de Liquidació de Cotitzacions i Relació Nominal de Treballadors) de
les persones treballadores per les quals es demani la subvenció, si es demana, amb els corresponents justificants bancaris de
pagament.

*CAMP OBLIGATORI
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de
l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de
la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels
vostres tractaments.
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Factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4 d'aquestes bases, sobre les despeses
subvencionables.
Justificants de pagament bancari de les factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4
d’aquestes bases.
Contracte de lloguer, si es demana la subvenció per aquest concepte, i rebuts del lloguer amb els seus justificants bancaris de
pagament, entre els mesos d’abril de 2020 i desembre de 2020, amb un màxim de 6 mesos.
Altres documents:

3. AUTORITZACIONS
Autoritzo l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a utilitzar les dades de contacte que he indicat a l’apartat 1 amb confidencialitat per a
comunicar-se amb l’empresa sol·licitant i representant si escau.
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a consultar d’ofici la informació relativa a la documentació en mans d’altres
administracions públiques i els seus ens, així com la següent informació personal o fiscal:
 Certificat de vida laboral de la persona autònoma
 Alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
 Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) de la persona o de l’empresa sol·licitant
 Situació de pagament de la persona o ens sol·licitant de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i
de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

4. DECLARACIONS RESPONSABLES
Actuant a compte o representació de l’empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, DECLARO:
1. Que l’empresa no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. Que l’empresa compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36,4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
3. Que l’empresa compleix els requisits i obligacions establertes en els punts 2 i 3 de les bases que regulen aquesta subvenció.
4. Que l’empresa no ha rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de
persones amb disminució greu o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de
conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost.
5. Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
6. Que l’empresa no té deutes per cap concepte amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ni amb l’Ajuntament del municipi on té la
seu, si és un altre.
7. Que l’empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions
davant la Seguretat Social.
8. Que l’empresa té l’activitat econòmica legalment aprovada per l’entitat local del municipi on està ubicada.
9. Que l’empresa:
va reduir, com a mínim en un 50%, la facturació mitjana dels mesos de març i abril de 2020 amb relació al mateix període de 2019,
o bé amb relació als mesos de gener i febrer de 2020 en el cas que l’empresa iniciés la seva activitat després de l’1 de març de 2019.
ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació per conceptes subvencionables en aquesta convocatòria,
d’acord amb el punt 9 de les bases:
Quantia sol·licitada o
Administració o entitat
Data sol·licitud
Situació
Nom de la subvenció
atorgada en euros
atorgadora
(DD/MM/AA)
actual

*CAMP OBLIGATORI
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de
l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de
la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels
vostres tractaments.
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5. DESPESES SUBVENCIONABLES I IMPORT SOL·LICITAT
.SOL·LICITO
La concessió d’una subvenció a l’entitat que represento per un import màxim de €

*

A) DESPESES SALARIALS I SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL A CÀRREC

Nom i cognoms

DNI/NIE/NIF

Període sol·licitat
(DD/MM/AA inici-final)

Jornada
(%)

Sou base total
sol·licitat en
euros

Seguretat Social a
càrrec de l’empresa
total sol·licitat en euros

B) SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA PER PERSONES DEPENDENTS A CÀRREC (NOMÉS PERSONES
FÍSIQUES)

Concepte

Període sol·licitat
(DD/MM/AA inici-final)

Base imposable sol·licitada
total

*CAMP OBLIGATORI
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de
l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de
la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels
vostres tractaments.

4

C) MESURES DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SALUT DE LES CONDICIONS DE TREBALL COVID-19
Empresa proveïdora
(màx 3 diferents)

Concepte

Base imposable sol·licitada
total

D) SUBMINISTRAMENTS BÀSICS, COMUNICACIONS I ASSEGURANCES D’ÚS PROFESSIONAL

Concepte

Període sol·licitat
(DD/MM/AA inici-final) màx. 6 mesos

Base imposable sol·licitada total /
Quota anual en cas d’assegurances

Llum

Aigua

Gas
Comunicacions d’ús professional
(mòbil, fixe, internet)
Pòlissa d’assegurança professional

E) MAQUINÀRIA, PROGRAMARI INFORMÀTIC, SERVEIS NECESSARIS PER AL TELETREBALL PER A
LA TRANSICIÓ DIGITAL I ECOLÒGICA
Empresa proveïdora
(màx 3 diferents)

Concepte

Base imposable sol·licitada
total

*CAMP OBLIGATORI
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de
l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de
la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels
vostres tractaments.
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F) FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EXTERNA

Concepte formatiu

Període sol·licitat
(DD/MM/AA inici-final)

Base imposable total

G) DESPESES DE LLOGUER I/O DOMICILIACIÓ D’ÚS PROFESSIONAL

Concepte

Adreça postal completa

Període sol·licitat
(DD/MM/AA inici-final)
màx. 6 mesos

Base imposable
total

Import retenció
IRPF total

Signatura vàlida de l’empresa sol·licitant o representant legal*

*CAMP OBLIGATORI
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més, l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de
l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de
la Vila, 12, 08930, Sant Adrià de Besòs, per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les vostres dades i els de limitació i oposició dels
vostres tractaments.

