
 
 

ANNEX 1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS 
PER LA REPRESA DE LES SEVES ACTIVITATS COMERCIALS A MB MOTIU DE LA 
SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19 PER A LANY 2021. 
 
En / Na ___________________________________, amb DNI/NIE núm. __________________, 

com a representant legal de l'establiment __________________________________________, 

amb adreça a  C/ ________________________________, núm. ______  escala ____ bloc 

______  porta ___ , telèfon ______________________________ i adreça de correu electrònic 

_______________________________________________ 

 
EXPOSO: 
 
a)  Que tinc coneixement de les bases de concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva per a establiments comercials i de serveis per la represa de les seves 
activitats comercials amb motiu de la Covid-19 per a l'any 2021. 
 
b)  Que reuneixo els requisits contemplats a la Convocatòria i, a tal efecte, aportem la 
documentació acreditativa a la línia subvencionable a sota marcada, PER LA QUAL COSA 
SOL·LICITO (marcar una opció): 
 
__  Opció 1 - Persones que no han estat beneficiàries en la primera convocatòria de l’any 2020: caldrà que 
lliurin la sol·licitud de subvenció degudament complimentada, acompanyada de la documentació 
relacionada en els punts 5.2 i 5.4 de les bases reguladores d'aquesta subvenció, al registre general 
municipal.   
 
__  Opció 2 - Persones que sí han estat beneficiàries en la primera convocatòria de l’any 2020: caldrà que 
lliurin la sol·licitud de subvenció degudament complimentada, acompanyada de la declaració de 
responsable conforme no hi ha hagut modificacions en la documentació aportada en la data de presentació 
de la primera convocatòria i de la documentació que s'indica al punt 5.4 de les bases reguladores d'aquesta 
subvenció. En cas d'haver-se produït canvis en la documentació presentada amb anterioritat, caldrà 
sol·licitar l'opció 1 d'aquesta sol·licitud.   
 
Acollir-me a la convocatòria de subvencions per l'import de subvenció que es relaciona a 
continuació i a tal efecte adjunto els documents acreditatius de la justificació, que es detallen a 
l'apartat 9.5 de la Convocatòria. Pot trobar la informació de la documentació a aportar en la 
següent pàgina. 
 

PROJECTE / ACTIVITAT 

IMPORT SUBVENCIÓ 
SOL·LICITAT  

(MÀXIM SUBVENCIONABLE 
500,00 €, ART. 9 BASES ) 

Ajuts destinats al foment i manteniment del teixit comercial al detall i 
dels serveis de proximitat, de l'ocupació local, i de la reapertura i 
adequació del negocis del casc urbà de Barberà del Vallès. 

 

 
A Barberà del Vallès, _________ de ___________________ de 2021 
 
Signatura de la persona representant de l'establiment 
 
 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari 
seran objecte de tractament per part del responsable que és l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la finalitat de gestionar els serveis oferits i realitzar les tasques administratives 
relacionades amb aquests. La base legal pel tractament és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, 
l’interès públic i/o l’exercici de poders públics. Pot exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant el correu electrònic barbera@bdv.cat. 
Pot contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades a dpd@bdv.cat. Les persones interessades tenen dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de 
Dades corresponent. Les dades personals es conservaran pel període legalment previst. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. 
Preguem que comuniqui de forma immediata a barbera@bdv.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat 



 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA SUBVENCIÓ A ESTABLI MENTS COMERCIALS I 
DE SERVEIS 
 

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar 
les despeses o inversions realitzades entre l’01 de gener de 2021 i el 09 de maig de 2021, 
ambdós inclosos, d'acord amb els conceptes subvencionables establerts en la línia d'ajuts. 
 
Article 5. Documentació a aportar  
 
5.2. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. Cal aportar còpia del 
DNI i, en cas d’actuar en nom d’una altra persona física o jurídica, ha d'acreditar la representació 
legal o els poders atorgats. 
Per a les persones físiques: 
- DNI de les persones promotores de l'activitat empresarial 
- Declaració fiscal d'inici de l'activitat i original i còpia del document acreditatiu d'estar donar d'alta 
d'autònoms. 
Per a les persones jurídiques: 
-Escriptura de constitució amb els estatuts de l'empresa i document acreditatiu de 
representació 
- Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària 
- Document acreditatiu de l'alta a la Seguretat Social. Aquest darrer document es presentarà si 
l'empresa té persones treballadores contractades a càrrec. Si no fos així, caldrà presentar la 
declaració responsable en model normalitzat confeccionada a l'efecte, conforme no s'està obligat. 
 
Per a totes les sol·licituds s'aportarà també la documentació següent: 
- Instància de sol·licitud, segons model adjunt (annex 1) 
- Dades del compte bancari al qual s'ha de transferir l’import de la subvenció. 
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributaries amb 
l'Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions amb l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès. 
- Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes 
ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 
- Permís d'activitat. 
- Les persones sol·licitants que hagin negociat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o 
qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti 
aquesta prerrogativa especial. 
- El formulari de sol·licitud incorpora les dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat 
proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció. Aquestes dades caldrà que estiguin 
correctament diligenciades per l'entitat bancària o alternativament s'adjunti un document 
equivalent obtingut per la banca electrònica, on figuri el titular del compte bancari i les dades 
bancàries completes del beneficiari. 
 
5.4. Addicionalment caldrà presentar la documentació específica per la que se sol·licita la 
subvenció: 
- Escriptura propietat o contracte de lloguer del local, si s'escau. 
- Justificants bancaris del pagament del contracte de lloguer, corresponent als mesos dels 
períodes subvencionables. 
 
 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari 
seran objecte de tractament per part del responsable que és l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la finalitat de gestionar els serveis oferits i realitzar les tasques administratives 
relacionades amb aquests. La base legal pel tractament és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, 
l’interès públic i/o l’exercici de poders públics. Pot exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant el correu electrònic barbera@bdv.cat. 
Pot contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades a dpd@bdv.cat. Les persones interessades tenen dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de 
Dades corresponent. Les dades personals es conservaran pel període legalment previst. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. 
Preguem que comuniqui de forma immediata a barbera@bdv.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat. 

 



 
 
- Factures o documents de valor probatori equivalent corresponent a aquelles despeses o 
inversions per les que se sol·licita la subvenció amb els justificants de pagament admesos en dret 
que indiquin el seu pagament. 
- Sol·licitud de llicència o qualsevol altra documentació administrativa, si s'escau, relacionada amb 
les actuacions realitzades. No serà necessari aportar el document acreditatiu d'aquesta condició 
si s'ha facilitat el consentiment exprés en el formulari de sol·licitud per consultar i verificar 
telemàticament aquesta dada. 
- Contractes de treball del personal contractat amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma i 
per al qual se sol·licita subvenció. Alternativament a aquest document, es podrà presentar 
qualsevol document probatori equivalent que acrediti que el personal ja treballava amb anterioritat 
al 14 de març de 2020. 
- Nòmina i justificant de pagament dels mesos dels quals es sol·licita subvenció. 
- Document RNT o RLC de la Seguretat Social, corresponent al darrer mes presentat i que es 
trobi dins els períodes de pagament establerts per a aquesta línia). 
- Factures o documents de valor probatori equivalent corresponent a aquelles despeses o 
inversions per les que se sol·licita la subvenció amb els justificants de pagament admesos en dret 
que indiquin el seu pagament efectiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari 
seran objecte de tractament per part del responsable que és l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la finalitat de gestionar els serveis oferits i realitzar les tasques administratives 
relacionades amb aquests. La base legal pel tractament és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, 
l’interès públic i/o l’exercici de poders públics. Pot exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant el correu electrònic barbera@bdv.cat. 
Pot contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades a dpd@bdv.cat. Les persones interessades tenen dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de 
Dades corresponent. Les dades personals es conservaran pel període legalment previst. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. 
Preguem que comuniqui de forma immediata a barbera@bdv.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat. 
 


