Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80853
Actualizado a: 01/03/2021

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al tejido empresarial local, a empresas y trabajadores
autónomos para hacer frente al impacto de la Covid-19 en Sant Martí de Centelles

Destinatarios:

Empresas y trabajadores autónomos
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Sant Martí de Centelles

Organismo:

Ayuntamiento de Sant Martí de Centelles

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:
Notas solicitud:

Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

6,000.00€

Notas:

Crédito 2021: 6.000 euros

CEE:
Enlaces:
Referencias de la publicación
- Acuerdo 210128. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 1 de marzo de 2021.
(Bases reguladoras)
Sectores

Empresas en general

Subsectores

Mejora de estructuras

Descriptores
Empleo autónomo
Gastos de funcionamiento
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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A

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data
28 de gener de 2021 ha aprovat entre altres el següent ACORD:

Pàg. 1-12

Primer.- Aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts al teixit empresarial local, a
empreses i treballadors autònoms per fer front a l’impacte de la COVID-19 al municipi de Sant
Martí de Centelles següents:

CVE 202110014900

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL, A
EMPRESES I TREBALLADORS AUTÒNOMS PER FER FRONT A L’IMPACTE DE LA COVID-19 AL
MUNICIPI DE SANT MARTÍ DE CENTELLES.

2. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS
Les persones sol·licitants hauran de complir els requisits següents:
1.

Ser persona física autònoma (treball autònom, amb i sense treballadors) o jurídica amb
activitat econòmica activa a l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per el COVID-19.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no
és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i contribuir a reprendre i
mantenir l’activitat econòmica del municipi de Sant Martí de Centelles, alterat a conseqüència
de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

B

Constitueix l’objecte d’aquestes bases específiques regular i fixar els criteris i el procediment
per a la concessió d’ajuts a autònoms i empreses de Sant Martí de Centelles, que han vist reduït
el seu volum de negoci o tancat l’activitat per efectes de la declaració de l’estat d’alarma
decretat arran de la pandèmia de la COVID-19, sempre que es reuneixin les condicions i els
requisits establerts en les presents bases.

Data 1-3-2021

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
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4.
5.
6.
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1. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat, l’Ajuntament i les
obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de
tot el procediment.
2. Acceptar i complir les bases i condicions fixades en aquesta convocatòria.
3. Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins els terminis establerts a les finalitats objecte de
l’ajut.
4. Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes
atorgants.
5. No incórrer en cap de les prohibicions recollides a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
6. Complir el règim d’incompatibilitats vigent.
7. No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.
8. Compromís i voluntat de mantenir l’activitat econòmica i els llocs de treball, sempre i quant
les condicions de mercat siguin favorables.
9. L’activitat empresarial o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altra activitat
per compte d’altri.
10. Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no acompliment de les bases
reguladores o en cas que sigui necessària la renúncia corresponent.

Data 1-3-2021

3. OBLIGACIONS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.

Que l’empresa o autònom desenvolupi la seva activitat econòmica a Sant Martí de
Centelles, tingui el seu centre de treball al municipi, hi tingui el domicili fiscal, o que el
domicili de l’activitat a la declaració censal hi estigui d’alta.
Haver tingut una reducció en la facturació durant el període objecte d’ajut (15 març- 31
desembre 2020), en relació al mateix període de l’any 2019.
Trobar-se en possessió dels permisos necessaris per poder exercir l’activitat.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.
No podran obtenir la condició de persona sol·licitant les persones físiques i jurídiques
següents:
a. Ser societat mercantil pública, societat mercantil privada en la qual la majoria del
seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de
titularitat pública o nomenats per un ens públic.
b. Haver sol·licitat declaració de concurs de creditors, estar subjecte a intervenció
judicial o haver estat inhabilitat.

B

2.

Ajuntament
de
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A

11. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
12. Disposar d’una adreça electrònica de contacte a l’efecte de comunicació dels tràmits
vinculats a aquesta convocatòria.
13. Disposar d’un compte bancari.

Pàg. 3-12

En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la sol·licitud d’ajut comportarà
l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament comprovi de forma directa el compliment de
les obligacions en aquesta matèria.
4. SOL·LICITUD

CVE 202110014900

La presentació de la sol·licitud mitjançant instància general al registre electrònic de la web
www.santmarticentelles.cat o presencialment al Registre General de l’Ajuntament. En tot cas,
es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre
públic corresponent.
b) Alta censal (model 036 o 037).
c) Rebut quota autònoms mesos del període subvencionable (15 març- 31 desembre
2020).

B

2. Fotocòpies de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, NIF, NIE
o CIF, i, segons correspongui:
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1. Sol·licitud de l’ajut econòmic, segons model ANNEX I, degudament emplenada i signada pel
sol·licitant o representant legal, incloent la Declaració responsable, comprensiva:
a) Del compliment de tots els requisits establerts a les bases de la present convocatòria.
b) De no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article
13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) De no haver estat sancionats en resolució ferma amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.
d) De trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat social i
Hisenda.

Data 1-3-2021

Caldrà aportar la següent documentació:

Ajuntament
de
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A

3. Documentació comptable que acrediti la reducció de facturació dins el període objecte
d’ajut (15 març-31 desembre 2020) en relació al mateix període de l’any 2019 (Per exemple
Model 303, Model 130, Llibres ingressos i despeses etc..).

https://bop.diba.cat

4. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica, incloent formes de societat de
dret privat (Societat Civil Privada).

Pàg. 4-12

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

CVE 202110014900

Qualsevol inexactitud o falsedat a la sol·licitud i declaració responsable comportarà la revocació
automàtica de l’ajut sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n
puguin derivar.
En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà sol·licitar els documents
complementaris o d’aclariment necessaris.

1.

Nombre de treballadors de l’empresa (màxim 15 punts)
a.
Empreses de més de 5 treballadors: 5 punts
b.
Empreses de 3 a 5 treballadors: 10 punts
c.
Empreses de menys de 3 treballadors: 15 punts

2.

Reducció de la facturació (màxim 20 punts)
a.
De més del 75%: 20 punts
b.
Del 50 al 75%: 15 Punts
c.
Del 25% al 50%: 10 punts
d.
Inferior al 25%: 5 punts

3.
Suspensió de l’activitat com a mesura derivada de la crisi del COVID-19 com a mínim des
de l’establiment de l’estat d’alarma regulat al Real Decret 463/2020, de 14 de març, fins el 18
de maig de 2020 (5 punts)

B

Atenent a l’objecte d’aquestes bases, els criteris de puntuació seran els següents:
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5 .CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT D’AJUTS I QUANTIA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-3-2021

Els sol·licitants donen permís a l'Ajuntament perquè gestioni els certificats de no deutes amb
Hisenda, Seguretat Social i l'Ajuntament.

Ajuntament
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> 35 punts: 900 €
20-35 punts: 600 €
< 20 punts: 300 €

https://bop.diba.cat

a)
b)
c)

A

La quantia de l’ajut serà una única quantitat segons la suma de la puntuació obtinguda en
aquests tres criteris.

Pàg. 5-12

Les sol·licituds es resoldran, de forma independent i per ordre cronològic de presentació,
sempre que la documentació exigida sigui correcta i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.
6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CVE 202110014900

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present
convocatòria serà de 6.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1720 13101 del
pressupost vigent de la Corporació. En el supòsit que s’esgotés el crèdit pressupostari previst,
l’Ajuntament podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment, mitjançant la corresponent
modificació pressupostària, sense requerir una nova convocatòria d’ajut.

L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles resta exempt de qualsevol responsabilitat civil,
mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que quedin obligades les
persones o entitats destinatàries d’ajut.
8.- PROCEDIMENT, TERMINI DE RESOLUCIÓ I RÈGIM DE RECURSOS.
El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds, un cop
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.

B

Estan subjectes a limitació pressupostària, al compliment de la finalitat i tenen caràcter no
devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions
derivades de la concessió.
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Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap
dret a l’obtenció d’ajuts o subvencions en exercicis posteriors, sense poder-se al·legar com a
precedent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-3-2021

7. CARÀCTER DELS AJUTS
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A

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases i
convocatòria de la subvenció al BOPB i finalitzarà al cap de 30 dies naturals.

https://bop.diba.cat

El termini màxim per a l’atorgament dels ajuts serà de tres mesos a comptar des de la data de
tancament del període de presentació de sol·licituds.

Pàg. 6-12

Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per una eventual declaració
d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar els
efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.

CVE 202110014900

Un cop rebudes les sol·licituds, s’examinarà si són correctes i completes i, en cas contrari, es
notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació. En cas que no es
presenti la documentació en el termini requerit, s’entendrà que la persona interessada renuncia
a la seva sol·licitud.

La manca de resolució expressa dintre del termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
En la notificació de la resolució s’ha de fer constar que aquesta exhaureix la via
administrativa,així com els recursos que s’hi poden interposar.
9. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per la persona sol·licitant si no mostra
disconformitat a l’Ajuntament en un termini de 10 dies des de la notificació de la resolució
atorgant la subvenció.
10. FORMA DE JUSTIFICACIÓ
Per tal de poder justificar el destí final de l’ajut, d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases,
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La resolució de concessió de l’ajut ha d’indicar l’import que es concedeix i el concepte
subvencionat.

B

L’òrgan competent per a la concessió d’aquesta subvenció és la Junta de Govern Local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-3-2021

Si un cop transcorregut aquest termini la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha
aportat els documents requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

la subvenció s’entendrà justificada amb la correcta presentació de la documentació justificativa
i la resolució corresponent.

A

11. FORMA DE PAGAMENT

https://bop.diba.cat

El pagament de l’ajut concedit s’efectuarà d’un sol cop una vegada s’entengui acceptat l’ajut.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona sol·licitant.

Pàg. 7-12

12. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS

CVE 202110014900

L’ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció concedit per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes
per diferents Administracions per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
13. RENÚNCIA, REVOCACIÓ I CAUSES DE REINTEGRAMENT

La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, i en els supòsits previstos en què
sigui pertinent, a la tramitació d’un expedient sancionador, si fos procedent. Procedirà el
reintegrament per part de les persones sol·licitants de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
14. INFRACCIONS I SANCIONS

B

- Incompliment de les obligacions adquirides amb l’acceptació de l’ajut
- Quan s’ hagi percebut l’ajut falsejant les condicions exigides o amagant-ne aquelles que
n’haguessin impedit la concessió;
- Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Codi Validació: 4WZDHQ47LD249MLKLM4EFF7QJ | Verificació: https://santmartidecentelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 12

Procedirà la revocació de l’ajut, per alguna de les causes següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-3-2021

La persona sol·licitant pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, mitjançant
escrit presentat al registre general de l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les quantitats
percebudes, amb els interessos de demora corresponents, si s’escau.

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol
IV del RLGS i a la Norma municipal vigent en matèria de subvencions.

A

15. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

https://bop.diba.cat

Els ajuts atorgats a l’empara de la convocatòria d’aquestes bases seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.

Pàg. 8-12

16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ANNEX I- FORMULARI SOL·LICITUD
SOL·LICITUD D’AJUT PEL MANTENIMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL, A EMPRESES I
TREBALLADORS AUTÒNOMS PER FER FRONT A L’IMPACTE DE LA COVID-19 AL MUNICIPI DE SANT
MARTÍ DE CENTELLES
Dades empresa o persona sol·licitant
Nom/Raó social
NIF/CIF

B

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei General de subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de l’ens locals, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa concordant
aplicable que resulti d’aplicació.
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17. RÈGIM JURÍDIC

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-3-2021

CVE 202110014900

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garanties dels drets digitals, l’Ajuntament, tractarà les dades facilitades per
les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de la concessió dels ajuts d’aquesta convocatòria. Per a
qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals,
l’Ajuntament, posa a la seva disposició el correu electrònic: st.martic@diba.cat

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

Adreça i codi postal
Correu electrònic de
notificació

https://bop.diba.cat

A

Telèfon fix/mòbil
Nombre de treballadors i
situació actual (ERTO..)

Dades del representat, si s’escau

Pàg. 9-12

Nom
Càrrec

CVE 202110014900

NIF:

DECLARACIÓ RESPONSABLE (MARQUEU LES CASELLES QUE CORRESPONGUI):
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, trobar-se
declarada en concurs, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat conforme la Llei Concursal sense que
hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la que hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte
celebrat amb l’Administració.
d) Trobar-se la persona física, l’entitat, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Que no estic inclòs, o l’empresa que represento no està inclosa en cap de les circumstàncies de tallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

B

Que accepto les bases de la convocatòria.
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1. Ser persona física autònoma (treball autònom, amb i sense treballadors) o jurídica amb activitat econòmica activa a
l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.
2. Que l’empresa, autònom o professional desenvolupi la seva activitat econòmica a Sant Martí de Centelles, tingui el
seu centre de treball al municipi, hi tingui el domicili fiscal, o que el domicili de l’activitat a la declaració censal estigui
d’alta a Sant Martí de Centelles.
3. Haver tingut una reducció en la facturació durant el període objecte d’ajut (15 març- 31 octubre 2020), segon o ter cer trimestre de 2020, en relació al mateix període del any 2019. En el cas d’empreses donades d’alta amb
posterioritat al mes de març de 2019, es compararà amb el promig de facturació d’almenys dos mesos anteriors a 14
de març de 2020.
4. Trobar-se en possessió dels permisos necessaris per poder exercir l’activitat.

Data 1-3-2021

Que reuneixo tots els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari d’aquests ajuts, o la
empresa que represento reuneix tots els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari
d’aquests ajuts.

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

CVE 202110014900
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representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig,
d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractarse de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els
termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que
reglamentàriament es determini.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvenciones segons la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD. 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament o la Llei General Tributària.
i) Estar sotmesa l’associació a les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
j) Estar en suspensió del procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en
aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, mentre
no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
k) Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Que em trobo/ o l’empresa que represento es troba al corrent de les obligacions tributàries i
amb la seguretat social, incloent-hi els tributs locals.

Que compliré/ que l'empresa que represento complirà amb totes les obligacions que es
determinen les bases reguladores de la present subvenció.
Que dono el meu consentiment per al tractament de dades personals necessàries per ser
beneficiari/a d’aquests ajuts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i
que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la
convocatòria.

B

Que he hagut/ l’empresa a la que represento ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a
mesura derivada de la crisi del COVID-19, com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarma
regulat al Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i fins el 18 de maig.
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Denego expressament que l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles pugui obtenir els certificats i
informació telemàtica necessària per la gestió de la subvenció sol·licitada i la seva posterior
justificació i per tant aportaré els certificats necessaris.

Data 1-3-2021

L'Ajuntament de Sant Martí de Centelles d'acord amb el punt 4 de l’article 22 del RLGS, el que estableixen les Bases
reguladores de la convocatòria i altre legislació aplicable, podrà comprovar el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el seu consentiment aportant les
certificacions corres - ponents i vigents, d'acord a la legislació aplicable, junt a la sol·licitud de subvenció, d'acord al que
s'estableix legalment.

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud:

https://bop.diba.cat

A

Fotocòpia del DNI/NIE/NIF/CIF del/la sol·licitant i del/ de la representant legal (i còpia
apoderament representant legal, si s’escau)
Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037)
Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre públic
corresponent
Rebut quota autònoms mesos del període subvencionable (15 març-31 desembre 2020)
Full de dades bancàries
Documentació que acrediti la reducció de facturació en el període subvencionable (15 març31 desembre 2020)

Pàg. 11-12

Avís legal

CVE 202110014900

Les vostres dades personals es tractaran segons el previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades facilitades s’inclouran
al Registre d'activitats de l'Ajuntament. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació,
de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant la documentació complementària, si s’escau, a la
seu de l’Ajuntament o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a la web municipal
http://www.santmarticentelles.cat/.

Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions derivades
d'aquesta convocatòria.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de
poders públics atorgats a aquest Ajuntament
Les vostres dades es cediran a altres Administracions Públiques, si escau, segons la normativa vigent. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant
comunicació escrita específica del tràmit, a la seu de l’Ajuntament
(Estació, 4, 08592 Sant Martí de Centelles (Barcelona)
93 844 24 06) o bé mitjançant el formulari electrònic a la web de
l’Ajuntament http://www.santmarticentelles.cat/
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat
per la que es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats
que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades.
Poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades , o bé telemàticament, mitjançant la seu
electrònica (https://seu.apd.cat/)

Legitimació
Destinataris

Drets de les persones

Termini de conservació de les dades
Reclamació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Finalitat del Tractament

B

Estació, 4, 08592 Sant Martí de Centelles (Barcelona)
93 844 24 06
st.martic@diba.cat
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Dades de contacte delegat de
protecció de dades

Data 1-3-2021

Informació bàsica sobre protecció de dades
AJUNTAMENT D’SANT MARTÍ DE CENTELLES
Responsable del Tractament
Estació, 4, 08592 Sant Martí de Centelles (Barcelona)
93 844 24 06

Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

Consentiment i deure d’informació als interessats sobre protecció de dades personals

https://bop.diba.cat

A

He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta
sol·licitud i la documentació que l’acompanya per la tramitació de l’expedient administratiu corres ponent a aquesta convocatòria.

Pàg. 12-12

SOL·LICITO que m’admeteu a la convocatòria d’aquesta sol·licitud, i DECLARO que són certes les
dades que hi consigno, i que compleixo les condicions exigides a les bases que regulen aquesta
convocatòria.

CVE 202110014900

(Lloc, data i signatura)

Sant Martí de Centelles, document signat electrònicament al marge
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Data 1-3-2021

L’alcaldessa
Núria Roca Carrasco

