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1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT1 

Nom i Cognoms / Raó Social 
 
 

DNI / NIF 

Adreça 
 
 

Codi Postal Municipi 

Província 
 
 

Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Nom i Cognoms / Raó Social 
 
 

DNI / NIF/ NIE/Passaport 

Adreça 
 
 

Codi Postal Municipi 

Província 
 
 

Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

3.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR 

 ☐ Formulari de la sol·licitud  

 Document d’identificació: 

 ☐ DNI  ☐ NIE   ☐NIF  ☐ CIF 

 ☐ Alta RETA   

 Certificats al Corrent de les Obligacions Tributàries 

☐ Hisenda    ☐ Generalitat    

 ☐ Seguretat Social   ☐ Ajuntament de Deltebre 

 Dades bancàries 

☐ Full de dades bancàries de tercers  

                                                           
1 La presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer Automatitzat de l’Ajuntament de Deltebre. Conforme a la 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades personals seran 

incorporades al fitxer titularitat de l’Ajuntament de Deltebre. Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s’exerciran mitjançant 

comunicació escrita presentada al registre municipal i adreçada a l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament, adreça plaça 20 

de maig s/n de Deltebre, indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD així com el dret que es desitja exercitar. 

SOL·LICITUD D’INCENTIUS PER AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE 

AFECTAT PER LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADES DE LA PANDÈMIA 

DEL COVID-19 PER A L’EXERCICI 2021 
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☐ Certificat de titularitat de banca electrònica  

L'article 13.7 de la vigent Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la 

possibilitat que l'acreditació de no estar sotmès a alguna de les prohibicions per a obtenir la 

condició de beneficiari d'una subvenció pública, contingudes en els apartats 2 i 3 del mateix 

article, pugui efectuar-se per mitjà de l'atorgament d'una declaració responsable, efectuada 

davant una autoritat administrativa. 

Per tot això, i amb motiu de la sol·licitud de l’incentiu econòmic presentat de conformitat amb 

aquesta Convocatòria ......................................................., declaro2 no estar sotmès a cap de les 

causes de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvenció pública, establertes en 

els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/20033, general de subvencions, ni amb les establertes 

a les bases d’aquesta Convocatòria; i més específicament, declaro no mantenir deutes amb 

l'Administració Tributària Estatal i Autonòmica, amb la Seguretat Social, així com amb 

l’Ajuntament de Deltebre. 

Segons estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, els interessats no estaran obligats a presentar 

documents que es trobin en poder de l'Administració, o hagin estat elaborats per qualsevol altra 

Administració; i es presumeix atorgada l'autorització dels interessats perquè l'Administració 

sol·liciti aquesta documentació, llevat que hi hagi oposició expressa. 

En cas de no autoritzar la consulta, haurà de marcar la casella següent i presentar la 

corresponent documentació4. 

☐ No autoritzo a l'Ajuntament de Deltebre a demanar informació que es trobi en poder d'altres 

administracions públiques. 

Quedo informat que l'Ajuntament de Deltebre va a consultar per a la tramitació d'aquesta 

sol·licitud les dades o documents: 

DADA O DOCUMENT ORGANISME 

 Certificat de compliment d'obligacions 
tributàries. 

Agència Estatal d'Administració Tributària 

 Certificat de compliment d'obligacions 
tributàries. 

Agència Tributària Catalana 

 Certificat de compliment d'obligacions amb 
la Seguretat Social 

Tresoreria General de la Seguretat Social 

 Certificat de compliment d'obligacions 
tributàries 

BASE- Gestió d’ingressos. Organisme Autònom 
de la Diputació de Tarragona 

 

                                                           
2 Veure annex II 
4 Veure Annex III 
5 Les certificacions, que puguin aportar els interessats que no autoritzen l’Ajuntament a demanar les dades necessàries,  tenen una 
validesa general de sis mesos a comptar de la data d'expedició, RD 887/2006. En alguns casos de certificats de la AEAT poden tenir 
una validesa de 12 o 3 mesos. 
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☐ Autoritzo a l'Ajuntament de Deltebre a cedir les meves dades a l’empresa gestora de la 

publicitat de les Pantalles Led a fi de que es posin en contacte per contractar el servei. 

I en prova de tot això, signo la present, en el lloc i data indicats al peu. 

A ..........................., a ...... de ....................................., de 2021 

 
(Signatura) 

 

 

 

 

4.-L’INCENTIU QUE ES SOL·LICITA ÉS PER L’IMPORT DE: 

Marqueu amb una creu Import Creu 

Línia 1 

Sector Restauració i l’Hostaleria 190,00 €  

Activitats esportives 120,00 €  

Activitats comercials 120,00 €  

Activitats d’educació i lleure 120,00 €  

Activitats de serveis turístics (amb alta al RETA) 120,00 €  

Línia 2 

Supòsit 1 (4 setmanes) 131,25 €  

Supòsit 2 (4 caps de setmana) 50,50 €  

 

 

 

 

                        ,             de/d’                                de 2021 

Signatura,  
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ANNEX A 

COMPROMÍS  

Jo,___________________________________________, amb DNI/NIE _______________, i en 

representació de l’empresa ___________________________________, amb domicili fiscal 

_________________________, em comprometo a realitzar la publicitat exigida, mitjançant 

xarxes socials i/o etiqueta en lloc visible, per tal de ser beneficiari dels Incentius per al teixit 

empresarial del municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic del COVID-19 per a l’exercici 2021. 

Per això acredito, mitjançant la signatura d’aquest compromís que: 

☐ Disposo de la/les següents xarxes socials en les quals realitzaré la publicitat esmentada 

anteriorment: 

   ☐ Instagram  ☐ Facebook 

☐ NO Disposo de cap xarxa social i, per tant, realitzaré la publicitat esmentada anteriorment 

mitjançant una etiqueta en el següent lloc visible del meu establiment: 

   ☐ Aparador   ☐ Porta d’accés 

 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), a _______ de ______________ de 2021. 

 

Signatura, 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Àrea de #DeltebreProjecció 
Revalorització Econòmica 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l  
5 

                   

  

 

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,  la inexactitud o falsedat 

d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió5  de la persona que realitza la sol•licitud de 

subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament6  de la subvenció en el casi 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. 

 

 

Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora. 

1. Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que es 

trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concorrin les 

circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria. 

2. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que 

regula aquesta Llei les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies següents, 

llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora: 

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. 

                                                           
5 Art 69.4 39/2015 LCAP 
6 Art 37 38/2003 LGS 

Annex I 

Annex II 
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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. 

3. En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora 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 del dret 

d'associació. 

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 pugi practicar la inscripció 

en el corresponent registre.
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves 
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu 
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

 

 

Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC 

Entrada núm.  

Entrada data  

 

 

 
 
 

 
Aquest document cal enviar-lo a: 
 
Ajuntament de Deltebre 
Pl. Vint de maig,1 
43580 Deltebre 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Deltebre, amb la finalitat indicada. 
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació 
vigent, adreçant-vos a l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament. 

 
SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES                 

BANCÀRIES PER ALS TERCERS 
 

I. Dades del creditor 

Cognoms i nom / raó social : 

NIF : Domicili : 

Telèfon : Població : CP : 

Adreça electrònica: Pàgina Web: 

Nom i cognoms del representant : 

D.N.I. : En qualitat de : 

II. Alta o modificació de dades bancàries 

Denominació de l’entitat : 

Domicili de l’oficina : 

Codi compte client (CCC) Codi entitat Oficina DC Número de compte  

                    

IBAN                              

BIC                

III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi 

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes 
 
 
Data :                                                                       Signatura                                                                                                                  

IV. Diligència a complimentar per l’entitat financera (és imprescindible d’emplenar) 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada 
per disposar dels fons del compte esmentat 
 
 
               
                         El director/La directora                                               Segell                                                                                                        
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, us informem què les seves 
dades seran incorporades en el fitxer del Registre general de l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu 
convencional, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

 

 

Ajuntament de Deltebre – Registre – EAC 

Entrada núm.  

Entrada data  

 

 
 
 

 

Documents que integren el present compte justificatiu:  

Justificació mitjançant la presentació d’una imatge de que s’ha complert amb el 
compromís de publicitat (ANNEX A) 

  Justificació mitjançant la factura corresponent de que s’ha complert amb la Línia 2 

Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha 
acceptat de forma expressa que siguin obtinguts directament per l’Ajuntament de 
Deltebre, o declaració responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.  

 
El/la sotasignant manifesta: 

 Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la 
qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions 
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió. 

 

 
Deltebre (Delta de l’Ebre) a  ______  de  _____________ de 20__ 

1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

Codi convocatòria  
Import 
justificat 

 

Activitat subvencionada  
Import de la 
subvenció  

Regidoria/Servei concedent  

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 

Nom i cognoms de qui 
subscriu  DNI  

Càrrec amb el què actua  

Nom o raó social de l’entitat  NIF  

Domicili  

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i segell de l’entitat 

file://passador/turisme/MAR/SUBVENCIONS%20DIN.ECONÒMIC_vell/2020/COVID%20-2/FASE%20D'APROVACIÓ/ANNEX%20A.pdf

