
 
 

 
 

 

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A 

PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, PETITES EMPRESES I 

MICROEMPRESES ESTABLERTES A AVINYONET DE PUIGVENTÓS 

AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI 

SANITÀRIA DERIVADA DE LA COVID-19 

  

Exposició de motius 

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha aprovat la creació d'una línia de 10.000 euros 

adreçada a persones treballadores autònomes, empreses petites i microempreses establertes 

al municipi per pal·liar la manca o disminució d’ingressos i contribuir a recuperar la seva 

activitat empresarial, de conformitat amb les bases de subvenció que es detallen a continuació. 

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament d’Avinyonet de 

Puigventós per pal·liar i actuar, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica 

provocada pel COVID-19 i socórrer a les persones afectades a la vegada que s’utilitza de 

palanca per mantenir l'activitat econòmica en el terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, 

atorgant liquiditat a les persones i empreses del municipi per a contribuir a facilitar el 

compliment de les seves obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i 

esmorteir la reducció dràstica d'ingressos. 

Es pretén protegir l'interès general de la ciutadania d’Avinyonet de Puigventós, donant suport a 

les persones autònomes, microempresa i petita empresa, tot minimitzant l'impacte de la crisi 

econòmica provocada pel COVID-19, i impedint que siguin abocats a l’exclusió social i alhora 

aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible 

una reactivació de l'economia del nostre municipi, actuant directament sobre les persones 

físiques i jurídiques més afectades a fi d’ajudar a coadjuvar en el retorn a la normalitat. 

Aquesta convocatòria i bases s’emparen: 

A) En la competència municipal indicada a l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985 de Bases del règim 

local, l’article 66.3 k) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal del règim 

local de Catalunya, tot en relació de l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic 

B) D’altra banda no es pot oblidar que l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

atribueix als governs locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats 

econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic, cosa que reforça la 

concessió de subvencions als integrants del teixit econòmic . 

 

 

 



 
 

 
 

 

Article 1. Objecte de la subvenció 

L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de 

subvencions per part de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós adreçada a persones 

treballadores autònomes, empreses petites i microempreses establertes al municipi que s’han 

vist afectades per la crisi de la COVID-19 amb la finalitat de pal·liar, en la mesura de les 

possibilitats municipals, els perjudicis econòmics soferts. 

Article 2. Règim jurídic 

1.- Les subvencions, que estan subjectes a limitacions pressupostàries, tenen caràcter voluntari 

i eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors, i no es poden 

al·legar com a precedent. 

Els  ajuts estan afectats al compliment de la finalitat d’interès general a què es condiciona 

l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del supòsit de reintegrament en cas 

d’incompliment de les condicions de la concessió. 

2.- El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència 

no competitiva, mitjançant l’aprovació de les corresponents bases i convocatòria. 

3.- Les subvencions s’atorgaran mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. El criteri de 
concessió no serà per l’estricte ordre de presentació se sol·licituds, sinó que, en el supòsit de 
consignació pressupostària insuficient per atendre totes les sol·licituds, es procedirà al 
prorrateig entre tots els beneficiaris de la subvenció de l’import total de la subvenció. 
 
4.- Aquestes subvencions es regiran, a més a més d’allò establert en les presents bases de 

subvenció i les d’execució del Pressupost Municipal (arts. 27 a 29), en la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS) i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara endavant RLGS); 

també en el Pla Estratègic de Subvencions, el Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es 

regula la Base de Dades Nacional de Subvencions, i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol 

altra disposició normativa que per la seva naturalesa pogués resultar d'aplicació. 

Article 3. Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes, microempreses i 
petites empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes i amb domicili 
del centre de treball al municipi d’Avinyonet de Puigventós, i que compleixin les condicions  que 
es defineixen en aquestes bases. 

Article 4. Requisits per a ser persona o empresa beneficiària 

1.- Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les 
comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, 



 
 

 
 

legalment constituïdes que duguin a terme les activitats empresarials que motiven la concessió 
de la subvenció i que compleixin els següents requisits: 
 
a) Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una 
microempresa o petita empresa que es trobi en possessió dels permisos corresponents a 
l’activitat, si és el cas. 
 
La microempresa i la petita empresa són aquelles definides conforme Annex I del Reglament 
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. S’entén per microempresa la que 
ocupa a menys de 10 treballadors i la que té un volum de negocis anual o un balanç general 
anual que no supera els 2 milions d’euros. S’entén per empresa petita la que ocupa a menys de 
50 treballadors i la que té un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera 
els 10 milions d’euros. 
 
b) Que l'activitat que desenvolupen s'hagi vist afectada en una reducció de més del 40% de la 
seva facturació durant l’any 2020 en relació al 2019. 
 
d) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent 
i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància. 
 
e) Que, el domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobi en el 
terme municipal d’Avinyonet de Puigventós. 
 
f) No trobar-se incloses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la 
data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas. 
 
g) No tenir deute pendent amb l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós. Aquest requisit ha de 
complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la 
subvenció. 
 
h) Empadronament al municipi d’Avinyonet de Puigventós amb anterioritat a les bases i 
convocatòria o pels no empadronats que la única activitat empresarial i establiment sigui a 
Avinyonet de Puigventós. 
 
i) Tenir legalitzada, si és el cas, l’activitat a d’Avinyonet de Puigventós. 
 
 
2.- Queden excloses les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el 
personal autònom col·laborador. 
 
També quedaran exclosos les sol·licituds de més d’un autònom que corresponguin a un sol 
negoci, indústria o activitat vinculada per raons familiars o comercials, en aquest cas només un 
dels autònoms tindrà dret a l’obtenció de la subvenció. 
 
3.- En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat 
podrà superar la disminució d'ingressos de l'activitat a conseqüència de la crisi provocada pe 
l’Estat d’Alarma sanitària de la COVID-19. 
 

 



 
 

 
 

Article 5. Quantia de les subvencions i procediment de concessió. 

1.- La subvenció consistirà en una aportació única de com a màxim 500 €. Aquests imports es 

faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 920/48906 amb un crèdit total de 

10.000,00.-€, el qual serà objecte de prorrateig entre totes les sol·licituds que, entrades en 

temps i forma, compleixin els condicionants, sense que en cap cas es pugui superar l’import 

màxim abans esmentat. 

2.- La concessió s'efectuarà mitjançant un règim de concurrència no competitiva. El criteri de 

concessió no serà per l’estricte ordre de presentació de sol·licituds, sinó que, en el supòsit de 

consignació pressupostària insuficient per atendre totes les sol·licituds, es procedirà al 

prorrateig entre tots els beneficiaris de la subvenció de l’import total de la subvenció. 

Article 6. Obligacions de les persones sol·licitants 

Les persones, físiques i jurídiques, sol·licitants de les ajudes, hauran de complir amb els 

requisits previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 

Article 7. Règim de compatibilitat. 

La subvenció regulada en aquestes bases serà compatible amb altres ajuts, subvencions i 

ingressos per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, 

nacional o internacional. 

Article 8. Publicitat de la convocatòria i dels ajuts 

De conformitat amb allò establert a la normativa general de subvencions, la convocatòria i la 

resolució de concessió de les subvencions es publicarà a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 8/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, al taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i al BOPG. 

La resolució de la concessió de les subvencions, al gaudir de publicitat en els Butlletins públics 

oficials i a la seu electrònica de l’Ajuntament, possibilitarà que es pugui substituir la notificació a 

cadascuna de les persones físiques o jurídiques interessades, per la publicació.  

Article 9. Termini de presentació de sol·licituds i documentació 

1.- Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la web 
municipal i s'hauran de presentar per via telemàtica (tràmits en línia) a la web municipal 
www.avinyonetdepuigventos.cat mitjançant instància general. 
 
2.- El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de la publicació de 

l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels 
formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d’inadmissió. 
 

http://www.avinyonetdepuigventos.cat/


 
 

 
 

4.- Les sol·licituds, tramitació, notificacions si fos el cas, i demés actuacions derivades de 
l’expedient es realitzaran de manera electrònica, havent-se d’establir un correu i telèfon mòbil 
de comunicació amb l’Ajuntament com a domicili a efecte de notificacions, essent d’aplicació 
per a les notificacions el que s’estableix en la Llei 39/2015 al respecte, per a les 
empreses o persones autònomes, siguin persones jurídiques o físiques. 

Article 10. Documentació a aportar amb la sol·licitud. 

1.- La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada electrònicament per la persona interessada 
o el seu representant legal i ha d’incloure obligatòriament la següent documentació: 
 
A. En cas de persona física: 
 
a) Certificat actualitzat de Situació Censal (IAE) que indiqui l'activitat econòmica amb la seva 
data d'alta, el domicili fiscal i en o cas el del local de desenvolupament de l'activitat. 
 
b) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua 
professional corresponent. 
 
B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats 
econòmiques sense personalitat jurídica: 
 
a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques 
sense personalitat jurídica, així com la còpia de l’escriptura de constitució. 
 
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica (IAE), societat civil, comunitat 
de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indiqui l'activitat 
econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament 
de l'activitat. 
 
c) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en 
cas de no ser la mateixa persona degudament inscrits en el Registre Mercantil, si escau. 
 
d) Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora. 
 
En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat 
sense personalitat jurídica, que realitzi la sol·licitud de la subvenció tingués concedit un 
ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar 
amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar 
de deutes posterior a la concessió de l'ajornament. 
 
Tant pel que fa a persones físiques com jurídiques, que hagin sofert una reducció de la 
seva facturació hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant documents acreditatius oficials 
entregats a Hisenda o a d’altres administracions que puguin ser probatoris: 
 
1.Si empresaris i professional en estimació objectiva (Mòduls) 
- Model 131 dels trimestres de les anualitats 2019 i 2020. 
- Declaració de la renda corresponents a les anualitats 2019 i 2020. 
 
2.Si empresaris i professionals en estimació directa (simplificada) 
- Model 130 IRPF. Empresaris i professional en estimació directa de les anualitats 2019 i 2020. 
- Model 303 IVA dels trimestres corresponents a les anualitats 2019 i 2020. 
- Model 390 IVA resum anual (2019 i 2020). 
- Declaració de la renda corresponents a les anualitats 2019 i 2020. 



 
 

 
 

 

3.Si resta d’empresaris 
- Model 303 IVA dels trimestres corresponents a les anualitats 2019 i 2020. 
- Model 390 IVA resum anual (2019 i 2020). 
- Declaració de la renda corresponents a les anualitats 2019 i 2020 o Impost de societats 
(Model 200). 
 
Tant pel que fa a persones físiques com jurídiques caldrà presentar també: 
a. DECLARACIO RESPONSABLE signada per la persona interessada o representant legal de 
la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents 
qüestions: 

 Que l'activitat desenvolupada s'ha vist afectada pel tancament d'establiments disposat 
RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o, 
no sent aquest el cas, que l'activitat desenvolupada ha sofert una reducció de la 
facturació de més del 50% durant els mesos d’abril i maig del 2020 envers els mateixos 
mesos del 2019. 

 Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment disposada per l'estat d'alarma no 
s'ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del 
volum 
de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant. 

 Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser microempresa o petita empresa 
de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 
de juny de 2014. 

 Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat 
prevista. 

 Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de 
beneficiària i per a ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta. 

 Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les  
persones beneficiàries de subvencions, establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre. 

 Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li 
haguessin estat concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, 
amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, 
o, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al 
més aviat possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

 Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides 
amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís 
de comunicar com més aviat millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta. 

 Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat 
econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el 
termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 
d'aquesta llei. 

 
b. AUTORITZACIONS per a la consulta interactiva per part de l’ajuntament dels requisits de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS), amb la Tresoreria 
municipal. 
 
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l’ajuntament d'aquests requisits,  
haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa. 
 



 
 

 
 

En cas de necessitar més informació l’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la informació 
complementària que cregués oportuna. 

Article 11. Òrgan competent per a la Instrucció i Resolució 

1.- La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord amb 
el que s'estableix en els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS. 
 

2.- El procediment de concessió de la subvenció s’iniciarà per resolució d’alcaldia, essent 

l’alcaldia també l’òrgan competent per resoldre, ateses les competències que li confereix l’art. 

2.1.f i s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

3.- La instrucció i ordenació del procediment serà portada a terme per l’òrgan gestor de 

l’expedient, l’àrea de Promoció Econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament, el qual 

elevarà la proposta de resolució a l’Alcaldia tenint en compte l’acta elaborada per la comissió 

de valoració. 

4.- Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicaran a l'efecte de notificació en la 

pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els següents llistats: 

a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per haver presentat la seva sol·licitud, 

reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar-se 

el crèdit inicialment disponible destinat a atendre aquestes ajudes. 

b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establerts en la convocatòria quedant 

la seva sol·licitud desestimada. 

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en 

aquestes Bases amb indicació de la documentació requerida. 

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar previ requeriment en el termini màxim de 

10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no 

s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que el/la peticionari/ària ha desistit de la seva 

sol·licitud. Si l’últim dia de la presentació de la documentació d’esmena de defectes coincideix 

amb dissabte o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

 

5.- El termini màxim per resoldre serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització 

del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució en aquest termini s’entendrà 

com a desestimació per silenci administratiu. 

Article 12. Termini de presentació de la justificació 

1.- La justificació s’entendrà acreditada amb l’aportació de la documentació justificativa de la 

pèrdua d’ingressos presentada durant la sol·licitud. 

2.- D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les persones 

sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i control de les 

subvencions tramitades en les presents bases. 



 
 

 
 

3.- En tot cas els sol·licitants tindran en tot moment el dret d’accés, rectificació, supressió, 

portabilitat de les dades o limitació o oposició al seu tractament en els termes previstos en la 

normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a l’efecte a aquest ajuntament. 

Article 13. Pagament de la subvenció 

 
El pagament d'aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de 
l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de 
concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 

Article 14. Protecció de dades de caràcter personal. 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i l’article 13 del Reglament General de Protecció de 
Dades, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la 
finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i control de les subvencions tramitades en les 
presents bases. 
 
En tot cas els sol·licitants tindran en tot moment el dret d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de les dades o limitació o oposició al seu tractament en els termes previstos en la 
normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a l’efecte a aquest ajuntament. 
 
 

 

Avinyonet de Puigventós, a la data de la signatura electrònica. 

 
L’Alcaldessa 
Júlia Gil Vilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Annex 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

En/Na …….....................................……………….…………………………………… amb domicili 

……………….............………………………………, amb DNI núm. ………………………….. en 

representació de l’empresa ............................................…………………………. amb domicili 

…………………………………………………, i NIF…………………………..  

DECLARA , sota la seva responsabilitat:  

Que l’empresa que represento no incórrer en cap de les causes de incompatibilitat o prohibició 

per obtenir subvencions, d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions Que l'empresa que represento està al corrent del pagament de les 

obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions 

davant la Seguretat Social, exceptuant aquells casos que s’ha sol·licitat un ajornament del 

pagament, en aquest cas s’haurà d’aportar documentació probatòria.  

Que l’empresa que represento està al corrent del pagament de les obligacions fiscals i 

financeres amb l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, quan escaigui.  

Que s’autoritza expressament a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós 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 essent un professional donat d’alta en alguna de les mútues alternatives de la Seguretat 

Social, ha vist disminuït el seu volum de contractes o encàrrecs el 2020 respecte del 2019. 

Que l'empresa que represento complirà amb totes les obligacions que es determinen les bases 

reguladores de la present subvenció.  

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.  

Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que tinc coneixement que la 

inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan 

competent, prèvia audiència de la persona interessada, en el sentit que correspongui .  

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 la inexactitud o falsedat de les dades declarades en la present declaració, 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.  

 

Data i signatura 

 
 



 
 

 
 

 
Annex 2. Formulari de domiciliació bancària  

□ Alta  

□ Modificació de dades de creditor  

 

Dades del creditor (important: cal que adjunteu una còpia del DNI/NIF/NIE)  

NIF_____________________  Nom o raó social _____________________________________  

Nom comercial (si és diferent) ____________________________________________________  

Adreça _____________________________________  

Població _______________________________________   Codi postal __________________ 

Telèfon __________________  Fax ________________  e-mail ________________________  

Persona de contacte  __________________________________  

Càrrec  _____________________________________________  

 

Alta de dades bancàries  

Nom entitat financera  __________________________________________________________  

Codi IBAN:   __________  ___________  __________  __________  __________  __________  

 

 

 

_________________________________               ___________________________________  

Declaro que les dades anteriors són correctes                     Conformitat de l’entitat financera:  

(signat i segellat)                                                                    les dades anteriors coincideixen amb les d’aquesta   

                                                                                               oficina (signat i segellat) 
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