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Instància i declaració responsable 
Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona, per finançar la reactivació d’establiments 
d’economia local a la ciutat de Barcelona. 
1. Dades sol·licitant

Núm. -Inscripció en el Cens Establiments d’Allotjament Turístic (CEAT), si aplica: 

C.P.

Districte:  

Província: 

Telèfon fixe: Correu electrònic: 

Nom (de l’entitat o persona física): 

NIF:   

Adreça: 

Barri:   

Municipi:  

Telèfon mòbil:    

Web:  

 Establiment de m2 

Data final despesa: 

2.�Dades bàsiques de l’establiment i la inversió.

Nom de l'establiment pel que sol·licita la subvenció:  

Adreça establiment (carrer, nº ,planta i CP)  

Situat en planta baixa o peu de carrer  (marqueu       )

Data inici despesa: 

Persona responsable del Projecte:   

Modalitat 

3.�Relació de despesa/es d’inversió/manteniment

En cap cas es subvencionarà l’IVA susceptible de recuperació o compensació 

Despesa total  de la 
inversió/manteniment € Import sol·licitat €

Informació complementària en el cas d’agrupar diferents despeses inversió per a un mateix establiment. El sumatori de totes elles haurà de coincidir amb la 
despesa total de la inversió/manteniment plasmada en el quadre anterior.

La despesa/es d’inversió/manteniment per a les que sol·licito la subvenció NO s’han realitzat en el moment de presentació de la sol•licitud, em 
comprometo a realitzar-les en el període establert en la convocatòria i presento la següent relació de pressupost/os que acompanyo a la sol·licitud. En el  
cas d’ obtenir la subvenció, abans del 31 de març del 2022 presentaré la factura/es corresponents als pressupost/os relacionats. La presentació es farà al 
Registre General de l’Ajuntament indicant el nom de la Convocatòria de subvencions 

Nota: El destinatari/a del pressupost  haurà de ser la persona beneficiaria de subvenció. 
N. 

Pressu-
post 

Data 
d’expedició 

Descripció del treball/s realitzar Nom emissor NIF emissor Data 
de validesa de 

l’oferta 

Import  
(sense IVA) 

Import 
(amb IVA) 

Total 

RECORDATORI: 
- Instància de sol·licitud a emplenar obligatòriament per mitjans informàtics.

Nº: Pis

Tipus d'establiment:

Nº. de places
(solament en el cas dels 

establiments d'allotjament turístic)
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La despesa/es d’inversió/manteniment per a les que sol·licito la subvenció s’han realitzat en el moment de presentació de la sol•licitud, presento la 
següent relació de factura/es que acompanyo a la sol·licitud 

Nota: El destinatari/a del pressupost  haurà de ser la persona beneficiaria de subvenció 
N. 

Factura 
Data 

d’expedició Descripció del treball/s realitzar Nom emissor NIF emissor Data del 
pagament 

Import  
(sense IVA) 

Import 
(amb IVA) 

Total 

Documentació a presentar en el moment de presentació a la Convocatòria de subvencions: 
• Formulari de sol·licitud (Instància) amb declaració responsable
• Declaració censal AEAT (models 036 o 037 actualitzats)
• Factura/es, en el cas que la despesa ja s’hagi realitzat en el moment de presentar la sol·licitud
• Pressupost/os, en el cas que la despesa no s’hagi realitzat en el moment de presentar la sol·licitud; el pressupost/os hauran de comptar amb les mateixes

dades que se especifiquen en una factura comercial.
• Factura/es i pressupostos en el cas que en la mateixa sol·licitud es comparteixin despeses realitzades i per a realitzar. La factura/es hauran de contenir: en n.

de factura, la data d’expedició de la factura, les dades d’identificació de qui expedeix la factura, el nom i cognoms o raó social del destinatari de la factura (que
haurà de ser la persona beneficiaria de la subvenció), la descripció de les operacions, el seu import i l’IVA repercutit.

• Escriptura que acrediti la representació de l’entitat sol·licitant (per exemple poders, nomenament d’administrador) amb facultats suficients per sol·licitar
subvencions, i NIF de la persona representant, i DNI en el cas de les persones físiques.

 Que compleix les condicions i requisits imprescindibles establerts en l’apartat 6 de la CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ D’ESTABLIMENTS D’ECOMONIA LOCAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

 Que l’establiment, pel qual es sol•licita la subvenció, desenvolupa una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les
persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il•legals, nocives, perilloses o molestes.

 Que la despesa/es d’inversió/manteniment per a la qual es sol•licita la subvenció:
• s’acullen a l’objecte i a la finalitat d’aquesta convocatòria i no podrà alterar-se en cap cas per la persona beneficiària.
• s’han realitzat o es preveuen realitzar en un establiment d’economia local situat en planta baixa i/o a peu de carrer en la trama urbana de la ciutat de

Barcelona, que compta amb l’ habilitació administrativa oportuna per poder realitzar una activitat econòmica a la ciutat de Barcelona.
• s’han realitzat o es realitzaran en el període comprés entre la data de l’inici de l’estat d’alarma, 14 de març de 2020, i fins el 31 de desembre del 2021

(aquest inclòs) i ha de quedar emmarcada en les quantitats i epígrafs determinats en el punt 8 d’aquesta convocatòria.
• en el moment de presentar la sol•licitud, han estat ja realitzades o no s’han realitzat d’acord amb el que s’indica als quadres precedents, s’adjunten les

factures o pressupostos relacionats en els mateixos i es compromet, en el cas dels pressupostos de les actuacions a realitzar,  a presentar les
corresponents factures al Registre Municipal de l’Ajuntament abans del 31 de març de 2022.

 Que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i l'Agència
Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social.

 Que la presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment de
les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la vostra identitat i compulsa
automàtica de les dades facilitades amb la DGP.

4. Declaració responsable del/la sol·licitant o persona que ostenti la representació de la persona sol·licitant
Nom i cognoms: 

NIF: En qualitat de: 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i en tramitar aquest document consentiu, que les vostres dades personals siguin tractades per 
l’Ajuntament de Barcelona dins el fitxer de Subvencions amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada (tractament 0334-Gestió de Subvencions i Ajuts), 
legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres 
dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 

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 e-mail o telèfon 
mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció. 

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena  derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
persones destinatàries de les subvencions atorgades. 

La persona que actua en nom i representació DECLARA: 

i amb  poders per a sol·licitar subvencions.

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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En cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment d'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la
casella adjunta.  
(Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.)  En aquest 
supòsit, els beneficiaris hauran de presentar els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació 
corresponent. 

 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases i la 
convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions

 Que han d’haver justificat (si es troba en període de justificació) qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.

 Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques d'aquest projecte no supera el cost total de la 
inversió.

 Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable.

 Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions.

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes 
de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il•legals o delictes urbanístics.

b) Haver sol•licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat 
que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d'altres persones 

jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec 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 tractar-se de qualsevol dels càrrecs 
electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa 
autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la 
forma que es determini per reglament.

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho 

estableixin.
i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3, paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions 

anteriors en qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres 

circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les que havien 
concorregut.

 Que en cap cas podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició 
previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació.

 Que tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col•laboradora les associacions respecte de les quals s'hagués suspès el 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, en tant no recaigui 
resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar la inscripció en el corresponent registre.

 Que restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa legal aplicable 
en matèria de subvencions i la Llei General Pressupostària.

 Que hauran de facilitar la inspecció i la documentació necessària per a la comprovació municipal de l’aplicació dels ajuts rebuts. Així com permetre, a 
l’Ajuntament, la consulta d’ofici, amb referència al compliment de les seves obligacions tributàries i fiscals.

 Que d’acord amb el que s’estableix a l’article 2, apartat 5è, de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona (NGRS) del 17 
de desembre de 2010 en cap cas l’atorgament de la subvenció pot donar com a resultat que la persona beneficiaria pugui oferir preus per sota dels considerats 
de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

 Que el document de certificat de dades bancàries ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Barcelona. En el cas de resultar beneficiari de la subvenció, i aquest 
certificat no va estar presentat en el seu moment o se n’han modificat les dades, comunicarà el compte segons el nou procediment de designació del compte 
bancari, especificat en el Decret d’Alcaldia S1/D/2020-999, de 17 de novembre, del protocol del registre de dades bancàries dels creditors de l’Ajuntament de 
Barcelona i en la resolució de la Primera Tinença d’Alcaldia d’11 de febrer de 2021: https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors

 Que s’utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l’adreça de correu electrònic indicada en aquest document de sol·licitud de subvenció

 Que adequa la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors
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 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de la
subvenció o ajut públic

 Facilitar a l’Ajuntament de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

 Comunicar de forma immediata a l’òrgan competent les possibles situacions de conflictes d’interès o d’altres anàlogues de les què tingui
coneixement que afectin, directa o indirectament, la present subvenció i que puguin posar en risc l’interès públic.

 No sol·licitar, ni directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en el procés d’adjudicació; no oferir a càrrecs o empleats
públics avantatges personals o materials. 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta  contraria a la integritat que afecti o pugui afectar la
relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal i resta de normativa vigent en cada moment.

 Col·laborar amb l’òrgan competent facilitant la informació destinada a fer el seguiment i/o avaluació del compliment de la convocatòria

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes,

 Que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol•licitud de subvenció podran deixar sense
efecte aquest tràmit i, en conseqüència, comportar la inadmissió de la sol•licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la mateixa,
si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 Que la presentació de la Declaració Responsable faculta l’Ajuntament de Barcelona per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. Així
mateix la presentació de la Declaració Responsable autoritza a l’Ajuntament a comprovar que la llicència d’activitats sigui vigent així com les dades fiscals, i no
es trobi incursa en cap expedient d’inspecció en tramitació.

I perquè consti, a efectes de poder sol·licitar la subvenció, signo aquesta instància i declaració sota la meva responsabilitat, 

Barcelona a de de 2021. 
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