Instància de Sol∙licitud de Subvenció

EL/LA QUI SUBSCRIU SOL·LICITA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER AL PROGRAMA
“BARCELONA:FOMENT DE L’INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES”, (EMPRESARIS I
EMPRESÀRIES INDIVIDUALS) I NOVES PERSONES SÒCIES DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A
DONAR SUPORT A L’INICI DE LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA, APROVAT PER ACORD DE COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 2 DE MAIG DE 2019.

1. DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
NIF / CIF

Data d’alta censal (m. 036 / 037)
Data naixement

Nom persona sol.licitant
Adreça (carrer, número, pis i porta)
Població

CP

Telèfon/s

Correu electrònic

2. DECLARACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES
Que en els darrers 12 mesos ha rebut subvencions per part de les següents administracions públiques o ens públics o privats:

(marqueu amb una X l’opció corresponent)

No ha rebut cap subvenció en els darrers 12 mesos per part de cap administració pública o ens públic o privat
Ajuntament de Barcelona

Import

Generalitat de Catalunya

Import

Administració central

Import

Diputació Provincial de ..............................).

Import

Altres ens públics .......................................)

Import

Ens privats

Import

Pel que fa al Programa d'ajuts per a noves persones autònomes:
No ha estat beneficiari/ària d'aquesta subvenció anteriorment
Si ha estat beneficiari/ària d'aquesta línia d'ajuts anteriorment i declara que no aporta cap despesa justificativa que ja hagi estat objecte
de compensació anteriorment
La persona signant DECLARA també que compleix i accepta els continguts de la declaració que consta a l’ Apèndix 1 d’aquesta sol·licitud.

Signatura de la persona beneficiària
Atenció, no signeu digitalment aquest document.
- Tramitació amb certificat digital: més endavant signareu digitalment el formulari on

Signatura de la persona beneficiària

s'annexarà aquest document

Barcelona,

de

de 2019

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i garantia dels drets digital i el Reglament europeu vigent en la matèria, us
informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol•licitada. Podeu exercitar els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Miquel, 4. 08002 Barcelona.
Referència del fitxer: Subvenció persones autònomes 2019
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens
autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol•licitud de subvenció.

APÈNDIX 1
LA PERSONA AUTÒNOMA SOL·LICITANT DECLARA:




Estar degudament constituïda i activa amb data d’alta d’activitat a efectes fiscals a la ciutat de Barcelona, i estar empadronada a la ciutat, com a mínim, 3 mesos abans de l’alta de l’activitat



Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats municipals, un cop exhaurits els terminis, i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que
preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.



Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes sotmeses al règim de mínimis (articles 107 i108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l’entitat beneficiària no
podrà rebre més de 200.000 EUR en concepte de mínimes durant un període de tres anys.




Que l’import de les subvencions no servirà per a oferir preus per sota dels considerats de mercat ni significarà una alteració de les condicions de lliure competència.

Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita i ètica i no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les
empreses.

Que dona la seva autorització per tal que l’Ajuntament de Barcelona accedeixi a la informació necessària i obtingui d’ofici les acreditacions necessàries per a la tramitació de la subvenció; en concret dades
d’empadronament i obtenció de les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal, l’Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social)

LA PERSONA AUTÒNOMA SOL·LICITANT ES COMPROMET A COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS I OBLIGACIONS:



No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.





Complir els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.









Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.





Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.

No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució d’acord amb la Llei 19/1982, de 7 d’abril, o aplica les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, i el
Decret 246/2000 de 24 de juliol.
Complir qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la normativa vigent d’aplicació.
Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable.
Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui
necessària, la corresponent renúncia.
Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control.
Conservar els documents justificatius dels fons rebuts, inclosos en la justificació, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol•licitud de subvenció,
com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol
tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el
reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.
Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions.
L’Ajuntament de Barcelona quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions
atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

