Sol·licitud de subvenció al manteniment de l’ocupació del
programa Girona Actua (+)
Línia 1
Persones treballadores autònomes que no ocupen treballadors/ores

Dades de la persona sol·licitant
Titular de l’activitat:

NIF:

Domicili social:
Població:

CP:

Activitat econòmica principal:

CCAE 1

Import de la subvenció
Import de la subvenció que se sol·licita (màxim 1.000,00€):

Requisits de l’activitat econòmica
Tancament obligatori a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma:

Sí

No

Cessament de l’activitat, tot i no ser obligatori el tancament temporal:

Sí

No

Baixa temporal de l’activitat econòmica:

Sí

No

Sí

No

Disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%:

2

Criteris de valoració de les sol·licituds 3
Criteris:

Barem:

Base imposable renda: 5

Disminució
facturació:

de

Promoció de la igualtat:

1

la

Puntuació: 4

Menys de 25.000€

4

De 25.001€ a 35.000€

3

De 35.001€ a 45.000€

2

De 45.001€ a 50.000€

1

Més del 75%

5

Entre 50% i 75%

3

Titular de l’activitat dona

1

Codi d’activitat econòmica, segons la classificació catalana 2009.
Percentatge de disminució de la facturació durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i
l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.
3
Marqueu els criteris de valoració que compliu.
4
Puntuació màxima: 10 punts
5
Import de la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques en el cas d’acollir-se al sistema
de tributació individual, o import de la part de la base imposable corresponent a la persona sol·licitant, en el cas de
tributació conjunta.
2

MODEL 1712 (línia 1)

Declaro
1. Que el/la sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Girona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat
Social i la Generalitat de Catalunya.
2. Que el/la sol·licitant compleix amb els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
3. Que el/la sol·licitant no incorre en els supòsits de l’article 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu
3/2002 de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
4. Que l’empresa/entitat compleix amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de minimis 6
(art. 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013) i:
No ha sol·licitat ni rebut cap ajut de minimis, de cap administració pública dins l’any fiscal
en curs ni en els dos anteriors.
Ha sol·licitat i rebut, en l’any fiscal en curs o en un o en dos dels darrers dos anys anteriors,
els ajuts de minimis que es detallen a continuació:
Nom del programa de l’ajut o
Quantia:
subvenció:

Estat:

Administració que l’ha concedit:

TOTAL:

5. Que el/la sol·licitant ha justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament
de Girona.
6. Que el/la sol·licitant no desenvolupa, a criteri de l’Ajuntament de Girona, una activitat il·lícita
que suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la
violència o vagi contra els drets humans, no porta a terme accions que siguin il·legals, nocives,
perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
7. Que el/la sol·licitant compleix el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
8. Que el/la sol·licitant, d’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions:
No ha sol·licitat ni rebut altres subvencions públiques i/o privades pel mateix concepte.
Ha sol·licitat i/o rebut les subvencions públiques i/o privades o ajuts, que es detallen a
continuació, per a despeses que no entren en concurrència amb les que podran ser objecte de
justificació en el marc dels ajuts al manteniment de l’ocupació Girona Actua (+)
6

Els ajuts de minimis són els que concedeixen els estats membres de la Unió Europea, i no poden excedir els 200.000€
durant un període de 3 exercicis fiscals.

MODEL 1712 (línia 1)

Nom del programa de l’ajut o
Quantia:
subvenció:

Total:

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

MODEL 1712 (línia 1)

Estat:

Administració que l’ha concedit:

