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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A DONAR SUPORT AL 

COMERÇ LOCAL, A LES MICROPIMES I AUTÒNOMS DE CORNELLA PER 

ACTE ECONÒMIC CAUSAT PELS EFECTES DEL REIAL 

DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, MITJANÇANT ES DECLARA L'ESTAT 

D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA 

OCASIONADA PER LA COVID-19, AIXÍ COM ALS TITULARS D'ACTIVITATS 

DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA OBLIGATS 

AL TANCAMENT EN BASE A LA RESOLUCILÓ SLT/2546/2020, DE 15 

D'OCTUBRE, PER LA QUAL S'ADOPTEN NOVES MESURES DE SALUT 

PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA 

DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Govern mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha decretat 

crisi del COVID-19 i ha pres un conjunt de mesures sobre la suspensió de 

determinades activitats comercials i de serveis.  

Aquest fet ha comportat i comporta conseqüències econòmiques per al 

teixit comercial del nostre municipi atesa la caiguda dels ingressos i de la 

facturació dels comerços i serveis que han vist suspesa obligatòriament la 

seva activitat.  

En aq

als comerços minoristes, treballadors i treballadores autònomes i petites 

recolzar-

i comercial.  

D'altra banda, la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 

s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, ha obligat al 

tancament d'activitats de restauració i centres d'estètica i bellesa, les quals 

es volen impulsar i reactivar des de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 

 

1.- OBJECTE I FINALITAT 

 

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per 

subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu 

social, delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat i per el comerç 
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local, que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, mijançant el qual es declara l'estat 

d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de 

 crisi, així com als titulars d'activitats de restauració i dels 

centres d'estètica i bellesa obligats al tancament en base a la resoluciló 

slt/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de 

salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-

19 al territori de Catalunya.  

 

 

2.- RÈGIM JURÍDIC 

 

17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de 

desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la 

resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 

procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre 

de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 

 

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter 

voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en base als 

supòsits previstos per la normativa vigent de subvencions i les presents 

anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

 

3.- REQUISITS DELS SOL.LICITANTS I FORMA DE ACREDITAR-LOS 

 

3.1.- Persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, 

delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat i per el comerç local, 

que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, mijançant el qual es declara l'estat 

d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de 

 crisi. 

 

a) Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i 

cooperatives). 

b) Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Cornellà 

de Llobregat. 

c) Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, a conseqüència del 
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Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 
d) Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de 

  
e) 100.000 euros anuals 

(exercici anual anterior).  

f) Haver patit una reducció del 30% l mes 

l'exercici anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el 

cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA 

inferior a 1 any, a data 14.03.2020, la comparació serà respecte a la 

 

 

3.2.- Titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i 

bellesa obligats al tancament en base a la resoluciló slt/2546/2020, de 

15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de 

Catalunya.  

 

 

Podran ser persones beneficiàries els professionals autónoms i pimes que 

prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i 

bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que 

han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 

15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

 

 

4.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

 

Les persones beneficiàries incloses en l'apartat 3.1.- anterior hauran de 

complir els requisits següents: 

 

a) Destinar els fons per un import igual a la quantia atorgada al 

pagament de despeses vinculades al manteniment o reactivació 

 . 

b) Mantenir 

subvenció durant un termini mínim d  des de la finalització 

  

c) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que 
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facin els organismes atorgants. 

d) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida 

pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les 

 anys. 

e)

rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un termini de 6 

anys. 

f) Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa 

 administracions. 

g) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb 

istració Tributària, la Tresoreria 

General de Seguretat Social i de Cornellà de 

Llobregat

certificats acreditatius de la inexistència de deutes. 

h) No estar incurs en cap de les causes de prohibició per obtenir la 

38/2003, General de Subvencions. 

 

En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la 

sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè 

l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat comprovi de forma directa el 

compliment de les obligacions en aquesta matèria. 

 

Les persones beneficiàries incloses en l'apartat 3.2.- anterior hauran de 

complir els requisits següents: 

 

Haver sol·licitat i haver resultat beneficiari de la convocatòria de 

subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres 

d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, aprovada per 

Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i publicada 

en el Diari Oficial de la Generalitat número 8252 de data 22 d'octubre de 

2020. 

 

5.- MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PUBLIC 

 

Els beneficiaris hauran de donar adequada publicitat al caràcter públic de la 

subvenció, per la qual cosa hauran de fer constar el logotip de 

, Aquest establiment, compte 

  per fer front a la 

COVID19   

mitjans electrònics o audiovisuals, o qualsevol altre mitjà anàleg que 

compleixi amb aquesta finalitat 
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6.-  QUANTIA  

 

Les peticions s0l·licitades per les persones incloses en l'apartat 3.1,- de les 

presents bases, seran avaluades segons els criteris de valoració: 

a)  

i. Més de 5 anys................................. 10 punts 

ii. Més de 2 i fins a 5 anys...................   6 punts 

iii. Entre 1 i 2 anys..............................    3 punts 

iv. any..............................    1 punt 

 

b)  

i. Més de 3 mesos..............................   10 punts 

ii. Entre 2 i 3 mesos...........................     6 punts 

iii. Menys 2 mesos...............................     3 punts 

 

c) Per nombre de llocs de treball que hagin mantingut durant el 

: 

i.

punts.  

 

d)  

i. En un percentatge superior al 50%........................ 10 punts 

ii. En un percentatge superior a un 40 i fins un 50%..  6 punts 

iii. En un percentatge superior un 30 i fins 40%........    3 punts 

 

 import màxim que es concedirà  30 % de la totalitat de les 

despeses subvencionables fins a un  límit de 500 Euros. 

 

Només es concedirà una subvenció per ti .  

 

Les peticions sol·licitades per les persones incloses en l'apartat 3.2,- de les 

presents bases a les quals s'hagi atorgat subvenció pel Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya, a la qual es fa referència a la base 4 de les 

presents bases. L'import que es concedirà serà de 500 euros. 

 

Totes les sol·licituds 

establert, i es concediran fins 

cas de produir-se un empat de puntuació entre dues o diverses peticions, 

serà l sol·licituds (número de registre) el que 

establirà la concessió. 

 

7.- APLICACIÓ I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
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Les subvencions aniran a càrrec de  pressupostària 0776 4301A 

4800001 amb un dotació màxima de: 240.000 Euros. 

 

subvencions, en cas que fos necessari per poder complir les finalitats que es 

persegueixen.  

 

8.- DESPESES SUBVENCIONABLES  

 

Les despeses que es poden imputar a la subvenció adreçada a persones 

treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o 

centre de treball a Cornellà de Llobregat i per el comerç local, que han hagut 

de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 

14 de març, mijançant el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que hagin tingut 

pèrdues econòmiques importants a  crisi, són aquelles 

vinculades directament a  duta a terme per part de les persones 

incloses en aquesta línia de subvenció i que desenvolupaven amb anterioritat 

al Real Decreto 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), de 

des del 14 de març i fins el 13 de juny de 

2020; amb a la següent tipologia: 

 

1. Despeses corrents necessàries pel 

habitual durant el període de suspensió de  

2. Despeses corrents necessàries per 

en un 

període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de 

l'activitat.  

 

Les despeses es concreten amb els pagaments corresponents a: 

 

a) Lloguers 

b) Quotes  
c) Quotes de préstecs 
d) Quotes  
e) Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...) 

f) Costos laborals 

g) Serveis, subministraments o manteniments necessaris per 

implantació de mesures relacionades amb la COVID-19. 

h)  

i) Adeqüacio dels locals per causa de la COVID 19, col.locació de 

mampares o elements similars. 

 



 

 
 
 

 
 

7 

No es consideraran despeses les corresponents a: 

 

a)  

b)  

c) I, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin 

susceptibles de recuperació o compensació 

 

El període imputable de les despeses presentades per obtenir la subvenció és 

 al temps corresponent a la suspensió de la seva activitat com 

o de les restriccions que pugui determinar 

 

 

9.- SOL.LICITUDS , TERMINIS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 

 

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu Electrònica de 

 o el Registre General de l'Ajuntament, a partir de 

Província i durant el termini de 15 dies naturals.  

 

 

Els/les interessats/des hauran de presentar amb la sol·licitud la següent 

documentació: 

 

a) Declaració responsable amb autorització expressa per perquè 

 que acrediti els 

extrems següents: 

 
Dels requisits establerts a les bases 3 i 4. 
Del nombre de 
de març de 2020 i situació actual  

De la reducció mínima del 30% l 

mes de l'exercici anterior, a conseqüència dels efectes de la 

COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una 

antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, haurà 

 

 

b)  persona física o jurídica 

 (NIF/CIF/NIE). 

 

c)

empresària que es desenvolupa a  
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d) En cas de persona jurídica, 

dels poders notarials 

. 

 

e) Declaració de coincidència entre els documents en suport 

electrònic i en suport paper que es presenten. 

 

  

f) Sol·licitud de transferència Bancària per a pagament de 

l'ajuntament creditors particulars. 

 

 

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la 

revocació automàtica de la subvenció sense perjudici de les responsabilitats 

n derivar. 

 

10.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGAN COMPETENT 

 

efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base 

Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, 

quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el 

pressupost. 

 

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant 

compleix els requisits i obligacions indicats en els punts 3 i 4 de les presents 

verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els 

requisits, es requerirà a el/la sol·licitant per tal que en un termini de deu 

dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa 

.4 de la Llei 39/2015, 

  

de Cornellà de Llobregat. 

 

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització 

del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins 

 termini, tindrà efectes desestimatoris. 

 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades 

a les persones interessades, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 
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comunicades a la BNDS a efectes de publicitat. 

 

En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, les 

persones autònomes o empreses sol·licitants que no hagin arribat a obtenir 

subvenció, sempre que compleixin els requisits, 

reserva, susceptible de rebre posteriorment la subvenció (igualment per 

estricte ordre de presentació en el registre) per al cas que hi hagi ampliació 

de crèdit disponible, renúncies o revocacions de subvenció. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds es crearà una Comissió qualificadora 

que estarà integrada per: 

 
President: El Tinent  d  o 
regidor/a en qui delegui. 
Vocals:  

La Cap Executiva dels Serveis Centrals 
La Cap de Gestió de Comerç 

 
Un responsable de l'Àrea de Gestió Administrativa General. 

 

Secretari: la secretària general o persona en qui delegui 

 

les subvencions previstes serà  per atribució directa de la normativa 

de règim local, o òrgan en qui delegui. 

 

Els/les beneficiaries de la subvenció disposaran de deu dies per acceptar-la 

iament conjuntament amb la notificació 

 

 

11.- PUBLICITAT SUBVENCIONS ATORGADES 

 

els beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en 

articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, a la Unitat de T

Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i al web 

municipal. 
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12.- FORMA DE PAGAMENT 

 

El pagament de la subvenció es realitzarà a través de transferència bancaria 

al 

 

 

13.- JUSTIFICACIÓ 

 

 

Les persones beneficiàries incloses dins la línia de subvenció adreçada a 

paliar el cessament de la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 

463/2020, de 14 de març, mijançant el qual es declara l'estat d'alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que 

hagin tingut pèrdues econòmiques importants a  crisi, 

hauran de justi  l'aplicació de l'import de la 

subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades que figurin en 

 

 

A tal efecte, presentaran un compte justificatiu acompanyat dels justificants 

de despesa i pagament corresponents i s'haurà de presentar com a màxim el 

dins del primer trimestre de 2021 

 

El compte justificatiu haurà d'incloure, la documentació que es detalla, que 

es realitzarà amb els models de formulari que figuren com annex a les 

presents bases: 

 

a) Una breu memòria explicativa de la destinació de la subvenció 

(formulari model 1) 

b) Per al cas que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres 

percentatge que es destina a la justificació de la subvenció de 

 de Cornellà de Llobregat sense que en cap cas la suma de 

 

efectuada.   

c) En el cas de justificar despeses de personal   

nòmines, TC-1 i TC- 2, imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la 

retenció  despeses. 

d) l'activitat a data de la 

presentació de la justificació amb el detall de tots els ingressos i 

subvencions, així com de la previsió de tancament corresponent al 

dos mesos següents al dia següent al q
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(formulari model 3) 

e)  difusió del finançament públic de la subvenció 

acrediti. 

 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altre concedida per 

altres administracions o ens públics o privats, sempre que la suma de les 

subvencions .  

 

persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. 

 del termini 

justificació insuficient comportarà la revocació de la concessió i el 

reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 

 

Les persones beneficiàries incloses dins la línia de subvenció adreçada a 

impulsar i reactivar les activitats de restauració i dels centres d'estètica i 

bellesa obligats al tancament en base a la resoluciló SLT/2546/2020, de 15 

d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de 

Catalunya, hauran de justificar davant l'Ajuntament l'atorgament per part 

del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de la subvenció 

recollida a la Resolció per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels 

centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, 

publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8252, de 

data 22 d'octubre de 2020. 

 

 

14.- RENÚNCIA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció 

atorgada, mitjançant escrit presentat al registre genera , i 

reintegrar, les quantitats percebudes, amb els interessos de demora 

  

 

Sense 

 a la revocació, total o parcial, i sol·licitarà el 

reintegrament de la subvenció atorgada en els casos : 
 

a) L  forma. 
b) La finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida. 
c) Les condicions especials imposades a la corresponent modalitat. 

d) Les condicions imposades als/les beneficiaris/àries amb motiu de la 

concessió de la subvenció. 
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e) Les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents. 

 

També constituirà motiu de revocació i per tant de reintegrament: 

 

a) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 

 

subvenció. 

b) La declaració de dades falses i omissió de dades determinants per la 

resolució de la sol·licitud de subvenció. 

c) La justificació de despeses per import inferior al de la subvenció 

concedida serà causa de reintegrament o revocació parcial respecte de 

 

 

En cas de reintegrament parcial o total, a  a retornar, se  

els interessos de demora corresponents. En 

ferent. 

En cas de no realitzar de forma voluntària el reintegrament aquest serà 

exigit per via de constrenyiment. 

 

i fins a la 

data en la 

de la subvenció, total o parcial i, en particular, quan l'entitat beneficiària 

determinat en la 

reintegrament pot ser realitzat voluntàriament per l'entitat beneficiària 

sense requeriment previ. També correspondrà el reintegrament si 

declaracions responsables efectuades en la sol·licitud de subvenció. 

 

s 

percebudes, els/les administradors/es de les persones jurídiques que no 

realitzessin els actes necessaris i que fossin de la seva incumbència per al 

compliment de les obligacions infringides, adoptessin acords que fessin 

possibles els incompliments o consentissin els de qui ells/es depenguin. Així 

mateix seran responsables, en tot cas, els/les administradors/es de les 

persones jurídiques i els presidents de les entitats que hagin cessat en les 

seves activitats. 
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15.- CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

 

Les subvencions atorgades restaran sotmeses a control financer en els termes 

següents de la Llei 38/2003. 

 

 

16.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

 

Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions 

respecte a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats, Així mateix, les subvencions seran 

compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. 

 

No obstant això, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en 

concurrència amb altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres 

administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi 

el cost de les despeses suportades pel beneficiari. 

 

17.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27  de 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques quant el tractament de dades personals 

i a la lliur pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), 

es posa de manifest 

subvenció serà tractada de conformitat amb la informació continguda en el 

finalitat de gestionar i tramitar les convocatòri

de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades 

estableix. 

 

Els interessats podran exercir davant de  de Cornellà de 

Llobregat els seus drets rectificació, cancel·lació i oposició en

relació amb les dades del fitxer mitjançant escrit lliurat al Registre General 

un cop hagi finalitzat la tramitació completa de la subvenció. 

 

 

 

Sergio Fernández Mesa 

Regidor d'Economia i Administració 
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SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL, A LES 

ECONÒMIC CAUSAT PELS EFECTES DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE 
MARÇ, AIXÍ COM ALS TITULARS D'ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS 
CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA OBLIGATS AL TANCAMENT EN BASE A LA 
RESOLUCILÓ SLT/2546/2020, DE 15 D'OCTUBRE 
 
 
Nom empresa o nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT 
 DNI/ NIF/ CIF 

 
 

 
Nom de la via 
 
 Núm. Pis
 Porta  

 

 
Codi postal.  Municipi Província  

 
 
 
 

Nom i cognoms de la persona REPRESENTANT 
 DNI/ NIF/ CIF 

 

 
 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
 

Adreça de correu electrònic. Telèfon fix I mòbil 
 
 
 
 
 

Descripció activitat de l empresa. Descripción de la actividad de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 

Codi CNAE ( indicar el principal si es té  Codi IAE ( indicar el principa  
 

 
 
 
 
 
 

SOL·LICITO  
 
L torgament d una subvenció per un import de                                     arca una de les dues opcions): 
 

Subvenció per a 
març 

 

Subvenció per a TITULARS D'ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA obligats al tancament en base a la 
resoluciló SLT/2546/2020, de 15 d'octubre 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
Sota la meva responsabilitat, DECLARO complir els requisits següents per poder ser persona beneficiària d questa subvenció: 

 
Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives). 

 
Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Cornellà 

 

Haver suspès activitat, total o parcialment, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o com a conseqûència del tancament en base a la resoluciló SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la 
qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.  
 

Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l estat d alarma o del tancament per resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre 

 
Tenir un volum d operacions no superior a100.000 euros anuals (exercici anual 
anterior). 

 
Haver patit una reducció del 30% en el volum d operacions de mes d bril de exercici actual, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a 
conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, 
restarà exempt d questa acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits. 

 

 
Declaro que la meva empresa té treballadors/es vinculats a l'activitat a data de 14 de març de 2020 i que treballadors/es 

es troben en situació d'ERTO actualment. 

  
Destinar els fons per un import igual a la quantia atorgada al pagament de despeses vinculades al manteniment o reactivació de activitat habitual 
durant l'exercici 2020 

 
Mantenir en funcionament activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim de sis mesos des de la finalització de l estat 
d alarma o del tancament en base a la resoluciló SLT/2546/2020, de 15 d'octubre 

 
Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci rganisme atorgant. 

 
Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i I autoritzar les facultats d inspecció i control, durant un termini de 
6 anys. 

 
Conservar els documents justificatius de l aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un termini de 6 
anys. 

 
Trovar-me  al  corrent  de  les  meves  obligacions  tributàries  amb  Agència  Estatal  d dministració  Tributària,  la  Tresoreria  General  de  Seguretat  
Social  Ajuntament de Cornellà 
 
No estar incurs en cap  de 
Subvencions. 

 
Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalita Ajuntament o d ltres 
administracions: 

 
No he sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte  

 
He sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte  

- 
- 
- 
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

Sol·licitud de subvencions per fer front impacte econòmic causat pel Covid-19  
 

DNI/NIE o CIF del/de la sol·licitant  
 

Declaració d alta en l IAE o declaració censal, relativa a l activitat empresarial que es desenvolupa a l establiment  

En cas de persona juridica, copia de . 
 

Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en suport paper que es presenten 

Sol·licitud de transferència Bancària per a pagament de l'ajuntament 

ució del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat número 8252 de data 22 d'octubre de 2020. 
 

 
 
CONSULTA i OBTENCIÓ de documents que es trobin en poder d una administració pública o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració. 

 
Es presumeix que  la consulta i obtenció de documents en poder o elaborats per altres administracións 
així com a obtenir , si no us hi oposeu 
expressament Art. 28.2 Llei 39/2015 . En cas contrari marcar el següent:   

 

NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents en  pode r  o  que han estat generats per una administració 
pública  

 

(Si marqueu la casella anterior haurà d portar a Ajuntament de Cornellà, la documentació requerida)  
 
 

Signatura de la persona titular o representant.  
 
 
 
 
 
 
 

A Cormellà de Llobregat, el             de                      20  .  
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CREDITORS  
 

              
CL   D.N.I. o N.I.F NOM I COGNOM DEL CREDITOR 

                        

CARRER i NÚMERO 

  

CODI POSTAL MUNICIPI PROVINCIA 

              

Codi Bancari IBAN   

IBAN C. BANC C. AGEN. D.C. COMPTE CORRENT o LLIBRETA DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA 

                                                  

ADREÇA AGÈNCIA 

  

CODI POSTAL MUNICIPI PROVINCIA 

              

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la 
 

 
Cornellà de Llobregat,   de  de 2020 

 

 
 
Les dades antecedents coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina i la signa tura es 

esmentat. 
 
El director, 
Signat i segellat, 

 
 

   

 
D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals,  i el Reglament 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell s'informa a la persona  interessada que les dades  facilitades seran  incloses  en el 
corresponent fitxer  automatitzat de l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix  s'informa de  la possibilitat d'exercir  els  drets 
 d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició  en els termes  inclosos  a la legislació vigent,  mitjançant escrit  presentat en el registre 
 General  de l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit  de les seves competències, a fer  us  de  les  dades  personals facilitades 
per  la tramesa  d'informació general  o específica que pugui ser del meu interès. 
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DECLARACIÓ DE COINCIDÈNCIA ENTRE ELS DOCUMENTS EN SUPORT ELECTRÒNIC I EN 

SUPORT PAPER QUE ES PRESENTEN 
 

 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, en data ______________ el/la Sr./a. 
______________________________________________ amb DNI/NIE _______________, actuant en nom i 
representació pròpia o en representació de  
________________________________________________________, amb CIF/NIF ____________________ en 
qualitat de REPRESENTANT LEGAL. 
 
 
 
 
A efectes de la presentació de la documentació corresponent a la  justificació de la  subvenció 

__. 
 
 
DECLARO:  
 
Sota la meva responsabilitat que 
coincideix plenament amb la documentació original que obra en el meu poder.   
 
 
 
Signatura representant legal i segell de 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


