DECLARACIÓ RESPONSABLE
SOL·LICITUD D’AJUTS PER AUTÒNOMS I MICRO PIMES
PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2020-2023

Dades identificatives
Denominació

NIF/CIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Email

Telèfon

Representant (Només en cas que la persona indicada en aquest apartat ostenti la representació legal i pugui
actuar en nom de l’entitat)
Nom i cognoms

DNI

DECLARACIÓ D’ACOMPLIMENTS DELS REQUISITS
DECLARO: (marcar el que correspongui)
Ser persona física autònoma (treball autònom amb i sense treballadors) amb activitat econòmica activa a l’entrada
en vigor de RD 463/2020 de l’estat d’alarma.
Ser persona jurídica (microempresa) amb activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de RD 463/2020 de
l’estat d’alarma.
Tenir la seu social al municipi de Badalona
En cas d’autònoms: haver suspès la meva activitat com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de
14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID19. (inclou disminució d’ingressos del 75% respecte als 6 mesos anteriors
d’activitat)
Totalment
Parcialment
En cas de microempresa:
Tenir un màxim de 9 treballadors i tenir un volum d’operacions no superior a 2.000.000€
anuals, segons el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.
Haver suspès la meva activitat presencial o tancat al públic pell mateix Decret o les seves
posteriors modificacions
No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu
capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o
nomenats per un ens públic.
No haver estat sancionada, 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, 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.
Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de
riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus
generats.
Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
La sol·licitud de subvenció suposa l’acceptació específica de les bases reguladores d’aquesta sol·licitud de subvenció i
de les condicions fixades perquè s’aprovi.
1. Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i les altres normatives aplicables, i en especial:
•

No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

•

Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari
europeu.

•

Que el sol·licitant desenvolupi una activitat econòmica i estigui en tramitació o possessió dels permisos
exigibles relatius a l’activitat.

•

No tenir cap deute amb l’Ajuntament ni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General
de Seguretat Social i l’AMB

•

No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

•

Compromís i voluntat de mantenir l’activitat econòmica i els llocs de treball, sempre i quant les condicions de
mercat siguin favorables.

2. L’activitat empresarial o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altra activitat per compte d’altri.
3. Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons
rebuts en el cas del no acompliment de les bases reguladores o en cas que sigui necessària la renúncia corresponent.
4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
5. Disposar d’una adreça electrònica de contacte a l’efecte de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta
convocatòria.
6. Disposar d’un compte bancari.
7. Els beneficiaris no podran alterar en cap cas la destinació de les subvencions concedides.
8. En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització
del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Badalona comprovi de forma directa el compliment de les obligacions en aquesta
matèria.

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció sense
perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.

El/la sol·licitant o el representant legal si escau, declara sota la seva responsabilitat que acompleix els requisits
indicats en aquesta declaració i que accepta les obligacions del beneficiari de la subvenció d’acord als punts 4 i
5 de les bases reguladores de la sol·licitud de subvenció i de les condicions fixades per que s’aprovi.

Signatura:
Data:

Informació sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament

Ajuntament de Badalona

Adreça:

Pl. Assemblea de Catalunya 9-12

Finalitat

La tramitació de la sol·licitud

Cessions previstes:

No se’n preveuen

Exercici de drets:

Servei d’Atenció al Ciutadà–Registre General

Més informació

https://seu.badalona.cat/

