Diputació de Girona

Sol·licitud
Subvencions per a les despeses de funcionament i personal
de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector
cultural de les comarques gironines durant la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19

1. Dades del sol·licitant
1.1 Dades d’identificació del sol·licitant
Nom de l’empresa/autònom

NIF
Codi postal

Adreça
Municipi

Comarca
Adreça electrònica

Telèfon

1.2 Persona de contacte a l’efecte del seguiment de l’expedient
Nom i cognoms
Telèfon

Càrrec
Adreça electrònica

2. Dades de l’empresa/autònom referents al període de la convocatòria
Nombre de treballadors
Codi CCAE
Balanç d’ingressos i despeses de l’any 2019

TOTAL INGRESSOS 2019
0,00 €

TOTAL DESPESES 2019
0,00 €

Balanç d’ingressos i despeses de l’any 2020

TOTAL INGRESSOS 2020
0,00 €

TOTAL DESPESES 2020
0,00 €
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3. Declaració d’altres subvencions i/o ajudes
■

No
No s’han
s’han sol·licitat
sol·licitat altres
altres ajuts
ajuts oo subvencions
subvencions per
per aa la
la mateixa
mateixa finalitat
finalitat aa altres
altres departaments,
departaments, administracions
administracions oo
entitats públiques o privades.
S’han sol·licitat per a la mateixa finalitat els ajuts o subvencions que es detallen a continuació (finançament
públic i finançament privat) 1

Institució, entitat,
empresa o persona física

TOT
OTAL
AL

Import sol·licitat

Import concedit

Percentatge sobre el total del
cost de l’activitat o inversió

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

En cas que s'hagin rebut altres subvencions de la Diputació de Girona per al mateix objecte per al qual se sol·licita la
subvenció, també cal especificar-les.
(1)

Documentació que cal annexar
En tots els casos:
L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat que estableix la base 19a. (La difusió de la sol·licitud de la subvenció es
pot acreditar mitjançant captures de pantalla dels espais web, de xarxes socials, etc.)
En el cas dels treballadors autònoms, també s’haurà d’aportar:
a) Còpia del DNI o NIE del sol·licitant.
b) Certificat actualitzat de la situació censal que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta i el domicili del local de desenvolupament
de l’activitat. Certificat d’alta de l’IAE emès per l’Agència tributària.
c) Resolució/certificat de l’alta en el règim especial de treballadors autònoms o la mútua professional corresponent.
d) En cas de tenir treballadors a càrrec, relació nominal de treballadors durant el període de la convocatòria i rebuts de les nòmines
pagades.
En el cas de les petites i mitjanes empreses, s’haurà d’aportar:
a) NIF de la persona jurídica.
b) Certificat actualitzat de la situació censal de la persona jurídica que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta i el domicili del local
de desenvolupament de l’activitat.
c) Escriptura de constitució i estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits al registre corresponent.
d) DNI o NIE de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.
e) En cas de tenir treballadors a càrrec, relació nominal de treballadors durant el període de la convocatòria i rebuts de les nòmines
pagades.
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4. Sol·licitud i declaració responsable
La persona signant, en representació de l’empresa o la persona física esmentades, SOL·LICITA una subvenció per a
l’objecte esmentat, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:
· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten es corresponen amb les dades
declarades per l’empresa o el treballador autònom.
· Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i que està al corrent de les obligacions de
reintegrament de subvencions.
· Que ha patit perjudicis econòmics per causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Que cap de les despeses incloses en la sol·licitud no han estat condonades pels creditors corresponents o
recuperades per qualsevol causa.
· Que s’han relacionat els altres ajuts extraordinaris relatius a les mateixes despeses subvencionables convocats amb
motiu de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 sol·licitats o rebuts durant l’exercici fiscal del 2020
d’altres entitats públiques.
· Que s’han relacionat els altres ajuts que ha rebut la persona sol·licitant a l’empara de la Decisió de la Comissió
Europea SA 56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per donar
suport a l’economia en el brot actual de la COVID-19, durant l’exercici fiscal del 2020.
· Que es disposa de la documentació acreditativa del títol en virtut del qual es fa ús de l’establiment on es porta a
terme l’activitat professional o de l’establiment obert al públic (propietat, arrendament, concessió administrativa o
usdefruit), degudament inscrit, si és obligatori, al Registre de la Propietat
· Que no ha tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del moment d’entrada en vigor del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.
· Que l’establiment dedicat a l’activitat econòmica cultural que realitza la persona sol·licitant durant el període
subvencionable no ha estat cedit en arrendament o sotsarrendament a una tercera persona.
· Que, com a empresa sense establiments oberts al públic, compleix el requisit que estableix l’article 36.4 de la Llei
1/1998, de política lingüística (LPL), o bé, com a empresa amb establiments oberts al públic, els que estableixen els
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei esmentada.
· Que en cas que se li concedeixi la subvenció, es compromet a complir les condicions recollides en el cos de la
resolució o de l’acord de concessió, en l’OGSDG (BOP número 78, de 23 d’abril de 2012), en la LGS i en el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
· Que disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de la resta de documents degudament auditats en
els termes que estableix la legislació mercantil i sectorial aplicable, si escau, així com dels estats comptables i
registres específics que exigeixi la resolució o l’acord de concessió, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les
facultats de comprovació i control, de conformitat amb l’article 14.1 f de la LGS.
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Signatura de la persona sol·licitant
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