Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

SOL·LICITUD D’AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL DE LA
ROCA DEL VALLÈS AFECTAT ECONÒMICAMENT PER
LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
I. Dades identificatives del/de la sol·licitant
Raó social / Nom i cognoms:

CIF/NIF:

Adreça:

Telèfon:

Població:

CP:

Adreça electrònica:

Nom i cognoms representant legal (si s’escau):
NIF:

Adreça:

Telèfon:

Població:

CP:

II. Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms:
NIF:

Adreça:

Telèfon:

Població:

Adreça electrònica:

CP:
Fax:

III. Declaració
DECLARO, en el meu nom o de l’empresa que represento i sota la meva responsabilitat,
el següent: (marqueu-hi una X)

a)

No haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis essencial, i, per tant, haverse vist afectada pel tancament total o parcial, degut a les mesures de confinament
decretades.
Alternativament, en cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una
davallada mínima del 25% dels ingressos per vendes respecte del mateix període de l’any
anterior (agafant com a referència el mes d’abril).
En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

b)

Que estigui ubicat el centre de treball al terme municipal de La Roca del Vallès i que
l’activitat hagi meritat la taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i
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tractament dels residus comercials, dels establiments que tenen menys de 5 treballadors/es
contractats.

c)

Que l’establiment estigui legalment constituït i registrat en el registre corresponent.

d)

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, l’Agència Tributària i de les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre
qualsevol pagament.

e)

No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

f)

No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de
beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003).

g)

No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el
cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la
majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o
nomenats per un ens públic.

h)

No haver estat sancionat, 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, durant l’any anterior a la convocatòria, de
conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat
per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les
mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

i)

Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles
90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

j)

Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i,
amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre homes i dones.

k)

Estar donat d’alta, i s’escau, en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.

l)

Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de l’ajut.
Que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació,
si són preceptives.
Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

IV. Sol·licitud
Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament del corresponent ajut, d’acord amb
les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts en règim de concurrència competitiva als
establiments comercials i empresarials de La Roca del Vallès afectats per la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, i acompanyant la documentació que es relaciona:
Relació de documentació que s’adjunta a la sol·licitud (marqueu-hi una X)
Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/CIF/NIE) de la persona física o jurídica titular
de l’establiment.
Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/NIE) del representat legal de la persona
jurídica titular de l’establiment (si s’escau).
Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica.
Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
administracions públiques.
Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves
obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, o DNI, si es
tracta d’una persona física.
Certificat de titularitat de l’entitat financera, on haurà de sortir a més del compte
bancari -en format IBAN-, el titular del mateix.
Factures de reformes del centre de treball on s’exerceix l’activitat dels mesos de març
de 2020 i posteriors, si s’escau.
Rebuts dels préstecs dels mesos de març de 2020 i posteriors, i justificació del destí
dels mateixos, si s’escau.
Relació nominal de treballadors de la Seguretat Social (model TC2), del darrer mes
presentat.
Rebut de liquidació de cotització de la Seguretat Social (model TC1), del darrer mes
presentat.
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En aquells casos, en que la persona sol·licitant no s’hagi vist afectada pel tancament obligatori
del seu establiment, d’acord amb allò disposat al RD 465/2020, de 17 de març que modifica
l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però hagi patit una reducció de la facturació,
haurà d’acreditar- ho mitjançant l’aportació de la documentació comptable referida al mesos
d’abril de 2019 i de 2020. En funció de l’activitat i de la forma jurídica del titular de l’activitat,
podrà ser alguna de les següents o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret:
Llibre de registre de factures emeses i rebudes
Llibre diari d’ingressos i despeses
Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de compres i despeses

V. Autorització
D’acord amb l’establert en el punt 2 de l’artícle 28 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la presentació
d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de La Roca del Vallès per tal que
obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
ACCEPTO
NO ACCEPTO

VI. Alta o modificació de dades bancàries
Sota la meva responsabilitat declaro que el titular de les dades bancàries que hi ha a
continuació correspon al sol·licitant.
Raó social / Nom i cognoms:
Codi compte

IBAN

Codi
entitat

Oficina

LA ROCA DEL VALLÈS, ……… de ……………................... de 2020

DC

Número de compte

Signatura

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament
Ajuntament de la Roca del Vallès
Finalitat
Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents
Marc jurídic
Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades
Destinataris
No es cediran a tercers excepte obligació legal
Drets
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació
Reclamació
davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD
i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

