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SOL·LICITUD PER A LES SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES DESTINADES AL 

COMERÇ LOCAL I DE SERVEIS DE SANT JOAN DESPÍ PER FER FRONT A LA 
CRISI ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19 

 
  

1.  Dades de comerç / activitat  
 
 
 
Raó social  CIF 
   

Nom i cognom representant legal  NIF representant 
   

Adreça del comerç / activitat  Codi postal 
   

Població    
   

Telèfon mòbil Telèfon 2   
    

Correu electrònic a efectes de notificació  Nombre de 
treballadors 

   

 
 
2.  Declaració responsable 
 
 

Sota la seva responsabilitat que comerç / activitat, persona física o jurídica a la qual representa, 
reuneix els requisits per ser beneficiari/ària de subvencions públiques, que disposa de la 
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir aquest compliment durant el 
període de temps inherent a aquesta qualitat de beneficiari. 

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció tant activitats o comerços que hagin pres 
mesures laborals extraordinàries com les que no.  

 
- Declaro que comerç / activitat per la qual  se sol·licita la subvenció, es troba al 

corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament.  

 
- Declaro que comerç / activitat per la qual  se sol·licita la subvenció no està inclosa 

en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
- Declaro que la seu fiscal de l’activitat comercial o de serveis es troba ubicada i/o que 

desenvolupa l’activitat al municipi de Sant Joan Despí.  
 
- Declaro l’autenticitat dels documents presentats en format electrònic i/o paper. 
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- Declaro que em trobo en possessió dels permisos i llicències per desenvolupar
l’activitat.

- Declaro el compliment dels requisits establerts a l’article 2 (A.1 i/o B.1) de les bases
reguladores per les quals se sol·licita la subvenció.

3. Documentació que s'adjunta

NIF/CIF del comerç / activitat. 

NIF dels representants legals del comerç / activitat. 

Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del 
compte (Ordre SEPA)  

4. Sol·licitud de subvenció

- Línia A: Subvenció per les despeses vinculades del manteniment de l’activitat i/o
reactivació de comerços locals i serveis (fins a 300 €):
Conceptes subvencionables:

Lloguers. 
Quotes d’hipoteques. 
Quotes de préstecs. 
Quotes d’autònoms. 

Subministraments activitat 
Serveis per l’activitat.  

Despeses laborals. 

Import total sol·licitat per línia A 

- Línia B: Subvenció destinada a la reactivació dels comerços locals i serveis en la
seva adaptació digital i la despesa en mesures de prevenció a causa de la Covid-19.
Conceptes subvencionables:

o Millora de la gestió del negoci consistent en la digitalització (fins a 200 €):

 Despeses per desenvolupar i/o millorar la digitalització del negoci. 

 Despeses per la implementació i el desenvolupament del teletreball. 
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o Adquisició de recursos materials de protecció i prevenció necessaris per al
desenvolupament de l’activitat comercial segons la normativa oficial
establerta ( fins a 100 €):

Despeses derivades de l’obtenció d’equips de protecció individual (EPI), recursos
materials per neteja i desinfecció i elements de barrera. 

 Despeses derivades de la instal·lació de sistemes de control relacionades amb les 
mesures establertes i recomanables pel Covid-19. 

Import total sol·licitat per línia B 

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT LÍNIA A + LÍNIA B 

5. Autoritzacions

 Dono el meu consentiment perquè l'Ajuntament de Sant Joan Despí consulti via telemàtica 
dades del meu NIF/NIE, CIF de l'entitat, dades amb relació al compliment de les obligacions 
tributàries, d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social o qualsevol altra 
comprovació, per la qual cosa adjunto certificat o certificats acreditatius corresponents. 

Lloc i data 

Signatura representant i segell de comerç / activitat sol·licitant 

La signatura implica que s’està d’acord i compleix els apartats 1, 2, 3, 4 i 5. 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.- 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió de la promoció i 
dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi. Exercici de drets dels 
interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana: camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí. Informació addicional ampliada a “Política de 
Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
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