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AJUNTAMENT
DE LA VALL DE BIANYA

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS ECONOMIQUES DE LA VALL DE BIANYA,
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19

1. DADES DEL SOL·LICITANT
− Raó social:
− CIF:
− Domicili fiscal:
− Telèfon:
− Telèfon mòbil:
− Correu-e:
− Nom i cognoms representant:
− NIF:
2. LÍNIA DE SUBVENCIÓ A LA QUAL S’OPTA (s’ha de marcar només una de les línies, o A o B).
Línia A. Per aquelles activitats econòmiques domiciliades a la Vall de Bianya que hagin
hagut de suspendre la seva activitat a causa del Reial Decret 463/2020, 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
o per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria
de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya.
Se subvenciona la despesa de l’activitat que s’ha hagut de seguir fent malgrat la suspensió de
l’activitat, com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris, seguretat social,
quotes de préstecs i impostos.
-

Import de subvenció: màxim 1.000€.

-

Declaro responsablement que:
He hagut de suspendre, l’activitat econòmica com a mesura derivada de la
crisi del COVID-19 per l’establiment de l’estat d’alarma regulat al Real Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o com a conseqüència de les
mesures adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual
s’adopten mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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Línia B. Per aquelles activitats econòmiques que hagin vist disminuïda la seva facturació
almenys un 65% durant els mesos de març a desembre del 2020 en relació al mateix període
del 2019 com a conseqüència de la COVID-19.
Se subvenciona també la despesa de l’activitat que s’ha hagut de seguir fent malgrat el
tancament de l’activitat, com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris,
seguretat social, quotes de préstecs i impostos.
-

Import de subvenció: màxim 800€.

-

Declaro responsablement que:
L’activitat econòmica de la qual sóc titular ha vist reduïda la seva facturació en
un 65% durant els mesos de març a desembre del 2020 en relació al mateix
període del 2019 com a conseqüència de la Covid-19:
−

Import de facturació 14/03/2019 i 31/12/2019: _____________________€

−

Import de facturació 14/03/2020 i 31/12/2020: _____________________€

3. AIXÍ MATEIX TAMBÉ DECLARO
L’empresa sol·licitant no està incursa en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Tresoreria de la Seguretat Social, només amb l’excepció del cas que s’hagi sol·licitat una
moratòria en el pagament donada la crisi del Covid19 i que autoritza expressament a
l’Ajuntament de la Vall de Bianya a realitzar les consultes escaients en aquests organismes per
acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requereixin.
Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i
que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la
convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
Que tinc coneixement que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries
relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de la corresponent documentació.
Que soc coneixedor/a que 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.
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4. DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Document específic de sol·licitud.
Còpia del NIF/NIE del sol·licitant o del representant.
En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
Alta IAE de l’activitat (Model 036/037).
Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas
dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de març de 2020.
Justificació de la despesa vinculada a l’activitat des de la declaració de l’estat d’alarma el
14 de març fins el 31 de desembre de 2020, d’import igual o superior a la subvenció
sol·licitada, i acreditació del seu pagament.
Formulari de domiciliació bancària.
Documentació que acrediti l’ajornament del pagament d’impostos o seguretat social degut
al COVID, si s’escau.
La Vall de Bianya,

Signatura,

