
 
 

 

DECLARACIO RESPONSABLE 
 
Nom i cognoms:       Número de passaport o DNI:                                                                                                
Càrrec  
Nom empresa:                                                                                                                 CIF 
(en cas d’actuar en nom de persona jurídica)                                                                               
Adreça:  
Població:        CP: 
Tel. Fix                                                         Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
 
La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a l’encapçalament DECLARA: 
 

- Que es troba inscrit en el registre que correspongui ( si escau)   amb anterioritat  a la declaració 
de l’estat d’alarma decretat pel reial decret 463/2020, de 14 de març ( BOE núm. 67, de 
14.03.2020)  

- Que té el domicili fiscal i/o centre de treball a Manresa 
- En cas de persones autònomes, que esta donada d’alta e el règim especial dels treballadors per 

compte propi o autònoms ( RETA) o règim equivalent amb anterioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma decretat per Reial decret 463/2020, de 14 de març  

- Que es troba d’alta de l’activitat com a mínim des del primer trimestre del 2020. 
- En cas de persones joves beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de15 de 

juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir 
l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, que a data 1 e 
març de 2020 ja ha finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada 
convocatòria. 

- En el cas de tractar-se d’una empresa, que el volum d’operacions de l’últim exercici 
no excedeix de 200.000 euros anuals 

- Que no té la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició 
inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de 
reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 
de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin 
en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.   

- Que es compromet a reobrir i/o reactivar l’activitat econòmica abans de finalitzar 
l’any 2020 

- Que ha suspès la seva activitat econòmica  com a conseqüència de l’aplicació del RD 
463/2020 o bé, en cas d’haver pogut continuar l’activitat ha sofert una davallada 
dels ingressos per vendes  d’un 75% respecte del mateix període de l’any anterior o 
de la mitjana de facturació en cas de persones físiques o jurídiques amb una 
antiguitat inferior a l’any.  

- Que disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents 
degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial 
aplicable.  

- Que  no ha sol·licitat altres subvencions  per aquesta finalitat i en cas d’haver-se 
sol·licitat són les que s’indiquen al formulari de la sol·licitud, de manera que el 
conjunt d’ajudes no supera el cost total del projectes. Així mateix, es compromet a 
comunicar a l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui amb 
posterioritat, si escau. En cas d’haver-ho sol·licitat amb anterioritat es compromet a 
comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa.  

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions 

- La persona sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínims i 
que, per tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la 
quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb 
l’establert al Reglament 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a 
l’aplicació del articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per 
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que 
preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de 
pagament o que no està obligada a declarar o bé ha sol·licitat una pròrroga, un 
ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes. 



 
 

 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui 
obtenir la comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud 
a través de la consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres 
administracions públiques o entitats privades.  A més també comporta l’autorització 
a l’Ajuntament de Manresa de demanar informació complementària per tal de 
comprovar la veracitat de les dades. 

- Que es compromet a complir les condicions de les bases i de la convocatòria i es 
compromet a justificar l’aplicació dels fons rebuts dins els terminis establerts així 
com el compliment d ela finalitat que determina la concessió de l’ajut.  

- Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que 
es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de 
no compliment d eles bases reguladores o en cas que sigui necessària, la 
corresponent renúncia.  

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i els documents són còpies 
idèntiques als documents originals  i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o 
falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, 
deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com 
emprendre  les mesures sancionadores que se’n pugui derivar. 

 
 
Protecció de dades 
De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent: 
Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 
Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i 

sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.manresa.cat/lpd 
Consentiment per al tractament de dades 
   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

I perquè així consti, signo aquesta declaració a ................................................... 
 
Nom  Representant/ Sol·licitant:                                                                                                                   Segell (si escau)   
Signatura:  
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