COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT (convocatòria 2021)
1. DADES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS
Convocatòria
Any
Servei
Descripció de la
convocatòria

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA AJUTS ECONÒMICS
DIRECTES PER A AUTÒNOMS I MICRO-EMPRESES A
CONSEQUÈNCIA DELS EFECTES ORIGINATS PEL COVID-19
2021
Promoció Econòmica i Ocupació
Ajuts econòmics directes per autònoms, micro-empreses o petites empreses,
a conseqüència dels efectes originats pel COVID 19

2. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

Documents que integren el present compte justificatiu simplificat :
El/La sotasignant manifesta estar dins d’algun d’aquest dos supòsits:
a1. Els que s’hagin vist obligats a la suspensió de la seva activitat a partir de l'últim trimestre de
2020 i durant l'exercici 2021, com a conseqüència de les mesures adoptades a partir de
resolucions administratives restrictives de l'activitat econòmica. Que l'activitat afectada per
l'obligatorietat de suspensió o altres limitacions que afectin a l'activitat no s'hagi vist
compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online
o telefònic del sol·licitant.
a.2 En cas de mantenir l'activitat productiva, que s'hagin vist afectades com a conseqüència de
les mesures adoptades a partir de resolucions administratives restrictives de l'activitat
econòmica, en l'horari d'apertura, aforament i tancament de caps de setmana
Així mateix manifesta :

Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la
qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.

Que ha presentat la documentació justificativa següent.
PERSONES FÍSIQUES: AUTÒNOMS
DNI o NIE sol·licitant
Certificat actualitzat de situació censal
Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
Vida Laboral de l’empresa ( en cas de treballadors a càrrec)
Full de transferència bancària ( model normalitzat)
Sol·licitud normalitzada

PERSONES JURÍDIQUES: EMPRESES
CIF empresa sol·licitant
Certificat actualitzat de situació censal
Escriptura de constitució i estatuts
Acreditació dels poders de la persona administradora i que presenta la sol·licitud
DNI o NIE de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud
Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a la persona administradora
Vida Laboral de l’empresa ( en cas de treballadors a càrrec)
Full de transferència bancària ( model normalitzat)
Sol·licitud normalitzada

AUTÒNOMS i PERSONES JURÍDIQUES QUE S’HAGIN PRESENTAT A LA CONVOCATÒRIA PLA DE
XOC 2020 (Sempre que no hi hagin hagut canvis)
Sol·licitud normalitzada
Certificat de titularitat bancari
Compte justificatiu signat amb la declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
- Que accepto en la seva integritat les bases reguladores dels ajuts econòmics directes per
autònoms, micro-empreses o petites empreses.
- Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment, o la reducció de la facturació no s’ha vist
compensada per l’increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o
telefònic.

- Que l’empresa es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social
- Que el domicili social o activitat on es desenvolupa l'activitat de l’empresa es troba en el terme
municipal de Sant Sadurní d'Anoia
- Que no té cap procediment administratiu iniciat i en curs per infracció de la normativa relativa a les
mesures restrictives per covid-19.
- Que no tinc la condició d’autònom familiar col·laborador del titular
- Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de
conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .
- Que no estic implicat en cap procediment administratiu iniciat i/o en curs per infracció de la
normativa relativa a les mesures restrictives per covid-19
- Que no he estat sancionat/da, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de persones amb discapacitat 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 pel Reial decret legislatiu

5/2000, de 4 d'agost, o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i
abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
Que no he estat sancionat/da per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, o, si ha estat així , he aplicat
les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
Que compleixo les obligacions legals en les matèries de política lingüística, de prevenció de riscos
laborals, d'igualtat efectiva de dones i homes, de pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe
o gènere, de desenvolupament sostenible, de protecció a la infància i l'adolescència quan les
activitats impliquin contacte habitual amb menors. O, qualsevol altra obligació legal o reglamentària
que pugui afectar-la.
- El/la signatari/ària declara que, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades consignades i
les que consten a la documentació que adjunta
- El/la signatari/ària declara que comunicarà a l’Ajuntament qualsevol canvi en les circumstàncies
econòmiques de l’empresa

La inexactitud, falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en quals en el contingut d’aquesta declaració o en les
dades o documents que acompanyen la mateixa, podrà donar lloc a les responsabilitats penals, civils o
administratives que corresponguin.
Localitat i data ____________________________________________________________, _______________________

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segell de l’entitat

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament, 1 08770 Sant
Sadurní d’Anoia www.santsadurni.cat / ajuntament@santsadurni.cat
Finalitat: Tramitat i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'ajuts COVID
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la
funció d’encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposarvos al tractament i sol•lictar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia o mitjançant la seva seu electrònica https://seuelectronica.santsadurni.cat

