
 
 

SOL·LICITUD AJUT EXTRAODINARI PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS I 

EMPRESARIALS DE PUG-REIG AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA 

OCASIONADA PEL COVID 19, CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 

Dades sol·licitant  NIF/NIE/CIF  

Representant  NIF/NIE/CIF  

Localitat  C.P.  

Adreça notificació    

Correu electrònic  Mòbil  

 X Vull rebre notificacions electròniques per e-NOTUM  

 

ANTECEDENTS 

Atès la convocatòria d’Ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva per als 

establiments comercials i empresarials de Puig-reig afectats per la crisi sanitària 

ocasionada pel Covid 19, convocades per l’Ajuntament de Puig-reig i regulada per les 

bases reguladores publicades en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 3 

de juny de 2020 

DECLARO 

1. Que desenvolupo la següent activitat empresarial o comercial: 

Activitat empresarial o 

comercial 

 

Emplaçament  

2. L’activitat empresarial o comercial que desenvolupo:  

 

 Ha estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i per tant, 
s’ha vist afectada pel tancament, degut a les mesures de confinament 
decretades si no disposen d’altres fonts alternatives d’ingressos. 

 Que l’activitat ha pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en 
vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, 
però ha sofert una davallada dels seus ingressos per vendes o prestació de 
serveis d’almenys un 50%, respecte el mateix període de l’any anterior. (En 
el 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 dels 
últims tres mesos abans del període març/abril/maig de 2020) 

 

 

3. Que compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les 

obligacions davant la seguretat social i l’Ajuntament i autoritzo a l’Ajuntament de 

Puig-reig a la seva comprovació i que es complexin al llarg de tot el procediment  

d’atorgament de la subvenció 

 

4. Que no estic incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la 

condició de beneficiari de l’ajut previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions. 



 
 

5. Que no he estat sancionat, per 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. 

 

6. Que compleixo les obligacions i no incorro 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). 

 

7. Que compleixo 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.   
 

 

8. Que estic donat d’alta en el Cens de l’Impost sobre activitats econòmiques: 

 Epígraf  

 

9. Que tinc el següent nombre de treballadors que estan en nòmina a l’establiment 

o empresa  

 Nombre de treballadors 

  
 

10. Que l’activitat ha tingut  la següent  afectació dels seus ingressos derivat de la 

situació de declaració de l’estat d’alarma: 

 Ingressos 2019 Ingressos 2020 
Març   

Abril   
Maig   

 

11. L’activitat ha de fer front a un lloguer mensual o hipoteca (caldrà aportar 

justificació): 

 Sí 

 No 
 

 

12. Que s’ha hagut de concertar un préstec per manca de liquiditat: 

 

 Sí 

 No 
 

13. Que a la present sol·licitud adjunto la següent documentació: 



 
 Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica 

titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE) I poders de la persona representat en 
cas que s’actuï en representació. 

 Còpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o 
declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a 
l’establiment. 

 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments a creditors 
 

Per tot això, 

 

SOL·LICITO 

L’atorgament d’un Ajut extraordinaris en règim de concurrència competitiva per als 

establiments comercials i empresarials de Puig-reig afectats per la crisi sanitària 

ocasionada pel Covid 19, convocat per l’Ajuntament de Puig-reig 

Puig-reig, data 

 

 

Signatura 

Segons el que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la desenvolupa, 
la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable, a més de ser causa d'exclusió de la persona que fa la 
sol·licitud de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus 
en que s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de la declaració.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Puig-reig. Pau Casals, 1. Finalitat del tractament: gestionar i donar 
resposta a la seva sol·licitud. Base jurídica: compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. Destinataris: les vostres dades no es comunicaran a tercers 
excepte que sigui necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud i d’acord amb la legislació vigent. Drets de les 
persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà – Exercici de drets, l’Ajuntament de Puig-reig o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.puig-reig.cat) 
 
 

Il·ltre. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Puig-reig 

http://www.puig-reig.cat/
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