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Número de registre 6992

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació
de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses,
Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre

BDNS (Identif.): 530407

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/530407)

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

Bases reguladores: Bases reguladores per  a la concessió de subvencions en l’àmbit  del  comerç i  dels
serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis
de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre, aprovades inicialment per
Decret de Presidència núm. 464/2020 i definitivament per acord de Ple de 23 d’octubre de 2020.

Diari oficial on estiguin publicades: BOP de Lleida número 207, de 27 d’octubre de 2020, pàgines 155 a 164.

Crèdits pressupostaris als quals s’imputa: 2020/1/430/4790000

Quantitat total màxima: 3.900.000 euros, corresponent a cada municipi els següents imports:
Alcarràs............................................................................................................................................ 243.000 euros
Aitona................................................................................................................................................. 55.400 euros
Lleida............................................................................................................................................ 3.452.000 euros
La Granja d’Escarp............................................................................................................................ 26.500 euros
Seròs.................................................................................................................................................. 41.700 euros
Soses................................................................................................................................................. 40.700 euros
Torres de Segre................................................................................................................................. 40.700 euros

Caràcter de la distribució: limitatiu
Objecte, condicions i  finalitat de la concessió de la subvenció: L’objecte d’aquestes bases és regular la
concessió  de les  subvencions  en  l’àmbit  del  comerç al  detall,  de comerç  amb degustació,  restauració
(cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis
professionals assimilats al comerç al detall, així com a aquelles que disposin de la corresponent autorització
municipal  per  a  desenvolupar  una  activitat  comercial  de  venda  no  sedentària  d’articles  no  alimentaris
organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat com a conseqüència
de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials als municipis
de Lleida ciutat,  Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i  Torres de Segre, amb almenys un
establiment en algun d’aquests municipis

Es pretén ajudar al manteniment del teixit econòmic local i reprendre l’activitat econòmica dels municipis
esmentats  que  s’han  vist  alterats  com a  conseqüència  de  les  mesures  de  prevenció  derivades  de  la
Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials als municipis de
Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, que ha pogut comportar
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la suspensió de l’obertura d’establiments o la minoració de l’activitat i ha restringit els moviments de les
persones amb la disminució d’ingressos que això els ha comportat.

Règim de concessió: concurrència no competitiva

Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los:

- Sol·licituds per l’Ajuntament de Lleida
Les sol·licituds dels ajuts que es presentin per establiments o activitats no sedentàries situades al municipi
de Lleida, s’han de presentar telemàticament mitjançant el formulari normalitzat que es podrà descarregar i
haurà d’anar acompanyat dels documents que s’indiquen en el mateix.

Cal fer  la presentació a través de la seu electrònica, a la qual  es pot  accedir  des de l’enllaç següent:
https://www.paeria.cat/ajutscovid.

- Sol·licituds per a la resta d’ajuntaments
les sol·licituds dels ajuts que es presentin per establiments o activitats no sedentàries situades als municipis
d’Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, es poden presentar telemàticament
mitjançant  el  tràmit  Instància  genèrica  segons  el  model  de  sol·licitud  annex  a  aquesta  convocatòria
acompanyat  del  full  de  transferència  bancària  i  del  document  d’autorització  en  cas  d’actuar  per
representació.

Aquests documents seran facilitats per cada ajuntament.

Les sol·licituds que es presentin als ajuntaments d’Alcarràs,  Aitona, la Granja d’Escarp,  Seròs,  Soses i
Torres de Segre, també es podran presentar presencialment mitjançant cita prèvia, en les dates i horaris que
seran facilitats per aquests i amb el model de sol·licitud i documents adjunts esmentats.

Poden ser beneficiàries dels ajuts: Les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de
comerç  al  detall,  de  comerç  amb  degustació,  restauració  (cafeteries,  bars  i  restaurants),  activitats
recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al
detall, així com a aquelles que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una
activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que
hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de
juliol,  per  la qual  s’adopten noves mesures especials  als  municipis  de Lleida ciutat,  Alcarràs,  Aitona,  la
Granja  d’Escarp,  Seròs,  Soses  i  Torres  de  Segre,  amb  almenys  un  establiment  en  algun  d’aquests
municipis.

S’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall,
quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

L’activitat de serveis professionals assimilats al comerç al detall comprèn els següents: tallers mecànics,
serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions de calçat, roba i electrodomèstics,
tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, activitats de tatuatges i pírcings, serveis de
menjar preparat i càtering, centres o clíniques veterinàries, gimnasos i restauració, incloent cafeteries, bars,
restaurants, restaurants bar i salons de banquets.

També s’inclouen bars musicals, Restaurants musicals, Discoteques, Sales de Ball, Sales de festes amb
espectacle, Sales de concerts, Discoteques de joventut, Karaokes, Sales de festa amb espectacle i concerts
d’infància i joventut, Cafès teatre i cafès concert, hotels, pensions, càmpings i cases rurals.
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L’activitat comercial de venta no sedentària d’articles no alimentaris comprèn els següents: productes de
drogueria, perfumeria i cosmètica; articles per a la higiene i neteja personal, joieria, rellotgeria, accessoris
per a noves tecnologies i bijuteria. Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes,
electrodomèstics; parament de la llar, ferreteria, adornaments, regals; altres articles per a l’equipament de la
llar no classificats en altres llocs; llavors, flors, plantes Equipament de la persona: tota mena de peces de
vestir; llenceria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; bosses de mà, i bosses de
viatge i accessoris.

Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: la tramitació correspondrà
als Ajuntaments de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp o Torres de Segre. Per decret
de l’alcaldia de cadascun d’aquests ajuntaments es proposarà la resolució d’ajuts que serà dictada per
decret de Presidència del Consell Comarcal i de la qual se’n donarà compte al Ple.

Termini de presentació de les sol·licituds: 10 dies hàbils comptadors des del dia següent a la publicació de la
convocatòria al BOP.

Termini  màxim  per  a  la  presentació  de  la  documentació  justificativa:  sens  perjudici  dels  controls  que
s’efectuïn amb posterioritat, d’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l’acreditació, en la
declaració responsable que es presenti, del compliment dels requisits indicats en la base 3 d’aquesta Ordre,
per tractar-se de la concurrència d’un fet objectiu com és la disminució de la facturació en un 50 % com a
conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol.

Termini de resolució i notificació: 6 mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Documents i informacions que cal acompanyar a la petició:
Les sol·licituds d’ajut s’han de presentar mitjançant el model de sol·licitud, en el qual caldrà fer constar el
següent:

I. En tots els casos:
a) que es compleixen els requisits als que fa referència la base 3 d’aquest annex, si s’escau.

b)  que  l’aplicació  de  la  Resolució  SLT/1698/2020,  de  15  de  juliol,  els  ha  comportat  el  tancament  de
l’establiment o que han vist disminuïda la seva facturació, com a mínim, en un 50 % durant el mes de juliol
de 2020.

c) Que el sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016,
de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per
a la concessió de subvencions i que s’inclou com Annex 1 d’aquesta resolució.

II. Només en el cas d’empreses, també caldrà declarar:
a) que es disposa de l’escriptura de constitució de l’entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre
mercantil o al registre corresponent.

b)  que  es  disposa  de  facultats  de  representació  de  la  empresa,  d’acord  amb  la  escriptura  notarial
corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

c)  que  es  disposa  dels  llibres  comptables,  dels  registres  diligenciats  i  d’altres  documents  degudament
auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
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III. En el cas de titulars activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris, que es disposa
de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar aquesta activitat.
Possibilitat de reformulació de sol·licituds: sí

Exhauriment de la via administrativa per part de la convocatòria: sí

Criteris de valoració de les sol·licituds: Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les que
aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol de 2020, com
a mínim, d’un 50 % respecte al mes de juliol de l’any anterior. En cas d’empreses que es varen donar d’alta
com a activitat econòmica durant el tercer trimestre de l’any 2019, es prendrà com a referència la mitjana
mensual de la facturació del 4rt trimestre de l’any 2019 i en el cas d’altes en dates posteriors, es prendrà
com a referència la mitjana mensual de la facturació del 1er trimestre de l’any 2020.

Mitjà de notificació: electrònic/personal

ANNEX
Model de sol·licitud

Dades de la persona sol·licitant
CIF / NIF / NIE..........................................................................................................................................................
Nom / Raó social......................................................................................................................................................
Adreça......................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Província...................................................................................................................................................................
Telèfon fix.................................................................................................................................................................
Telèfon mòbil............................................................................................................................................................
Adreça electrònica...................................................................................................................................................

Autoritzo a l’Ajuntament de/d’ ......................................................a utilitzar les dades de contacte electròniques
que he facilitat com a mitjà preferent de comunicació i notificació en relació amb aquest expedient.

Actua: en nom propi mitjançant representant

Dades de la persona representant
NIF / CIF / NIE..........................................................................................................................................................
Nom i cognoms........................................................................................................................................................
Adreça......................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Província...................................................................................................................................................................
Telèfon fix.................................................................................................................................................................
Telèfon mòbil............................................................................................................................................................
Adreça electrònica...................................................................................................................................................

Autoritzo a l’Ajuntament de/d’ .............................a utilitzar les dades de contacte electròniques que he facilitat
com a mitjà preferent de comunicació i notificació en relació amb aquest expedient.

Exposo
Que he tingut coneixement de les bases per a la concessió d’ajuts de la present subvenció.
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Sol·licito
Que es valori, segons les bases establertes en aquesta línia subvencionadora, la concessió d’aquest ajut.

He llegit i accepto la informació relativa a protecció de dades.

......................................................, .................... de.................................................................................de 2020

Signatura:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades (més informació al revers)

Responsable
Consell Comarcal del Segrià

Finalitat
Gestió del tràmit que sol·liciteu

Legitimació
Consentiment del titular o representant de l’activitat econòmica.

Destinataris
Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació

Drets
Accedir  a  les  dades,  rectificar-les,  suprimir-les,  sol·licitar-ne  la  portabilitat,  oposar-se  al  tractament  i
sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional
Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari.

Informació detallada sobre Protecció de Dades

Responsable
Consell Comarcal del Segrià

Finalitat
La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat.

Respecte  el  termini  de  conservació  de  les  dades,  la  regulació  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  estableix  que  la  supressió  dels
documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el que disposi la normativa aplicable.

Legitimació
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destinataris
Les  dades  es  comunicaran  als  òrgans  o  unitats  responsables  de  la  seva  tramitació  dins  del  Consell
Comarcal del Segrià o dels seus organismes autònoms.

Drets
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Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant un escrit a la Presidència del Consell Comarcal del Segrià o un
correu electrònic a l’adreça presidencia@segria.cat

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dades del beneficiari
Tipus.........................................................................................................................................................................
Persona física (comerç i servei amb establiment)
Persona física (venda no sedentària)
Persona jurídica (comerç i servei amb establiment)
Persona jurídica (venda no sedentària)
Nom i cognoms o raó social....................................................................................................................................
DNI/NIE/NIF.............................................................................................................................................................

Dades de l’activitat
Persona física amb establiment
Nom comercial.........................................................................................................................................................
Adreça de l’establiment............................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Descripció activitat...................................................................................................................................................
Data alta activitat......................................................................................................................................................

Persona física amb venda no sedentària
Municipi....................................................................................................................................................................
Descripció activitat...................................................................................................................................................
Data alta activitat......................................................................................................................................................

Persona jurídica amb establiment
Nom comercial.........................................................................................................................................................
Adreça de l’establiment............................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Descripció activitat...................................................................................................................................................
Data alta activitat......................................................................................................................................................

Persona jurídica amb venda no sedentària
Nom comercial.........................................................................................................................................................
Adreça de l’establiment............................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Descripció activitat...................................................................................................................................................
Data alta activitat......................................................................................................................................................

Dades bancàries
Número IBAN...........................................................................................................................................................

En tot cas caldrà adjuntar a aquesta declaració responsable:
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- full de transferència bancària signada 

- document d’autorització en cas d’actuar per representant

Declaracions responsables

En cas de persona física amb establiment
Compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament on es presenti la sol·licitud i
les  obligacions  davant  la  Seguretat  Social.  Aquest  compliment  s’haurà  de  mantenir  al  llarg  de  tot  el
procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans
de rebre qualsevol pagament.

No em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Compleixo els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

Compleixo l’obligació de respectar  la igualtat  de tracte i  d’oportunitats  a l’àmbit  laboral  i,  amb aquesta
finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones,
respectant allò que estableix l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de
dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

No he estat condemnat/da en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així
com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat
amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Estic donat d’alta, en el  moment de presentació de la sol·licitud, en el  cens de l’impost sobre activitats
econòmiques.

Que m’adhereixo al  codi  ètic  que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,  pel  qual
s’aprova la modificació del  model  tipus de bases reguladores dels procediments per  a la concessió de
subvencions i que s’inclou com Annex 2 d’aquesta resolució.

Compleixo els requisits als que fa referència la base 3 d’aquest annex, si s’escau.

Que l’aplicació de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, m’ha comportat el tancament de l’establiment
o que he vist disminuïda la meva facturació, com a mínim, en un 50% durant el mes de juliol de 2020.

Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que em pugui afectar.

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo
la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest
formulari  i  els  documents  que annexo.  (D’acord amb l’article 28.7  de la  Llei  39/2015,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques)

En cas de persona física amb venda no sedentària

Compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament on es presenti la sol·licitud i
les  obligacions  davant  la  Seguretat  Social.  Aquest  compliment  s’haurà  de  mantenir  al  llarg  de  tot  el
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procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans
de rebre qualsevol pagament.

No em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Compleixo els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

Compleixo l’obligació de respectar  la igualtat  de tracte i  d’oportunitats  a l’àmbit  laboral  i,  amb aquesta
finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones,
respectant allò que estableix l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de
dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

No he estat condemnat/da en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així
com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat
amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Estic donat d’alta, en el  moment de presentació de la sol·licitud, en el  cens de l’impost sobre activitats
econòmiques.

Que m’adhereixo al  codi  ètic  que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,  pel  qual
s’aprova la modificació del  model  tipus de bases reguladores dels procediments per  a la concessió de
subvencions i que s’inclou com Annex 2 d’aquesta resolució.

Compleixo els requisits als que fa referència la base 3 d’aquest annex, si s’escau.

Que l’aplicació de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, m’ha comportat el tancament de l’establiment
o que he vist disminuïda la meva facturació, com a mínim, en un 50/60% durant el mes de juliol de 2020.

Disposo de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar l’activitat.

Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que em pugui afectar.

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo
la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest
formulari  i  els  documents  que annexo.  (D’acord amb l’article 28.7  de la  Llei  39/2015,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques)

En cas d’empreses
Complim les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament on es presenti la sol·licitud i
les  obligacions  davant  la  Seguretat  Social.  Aquest  compliment  s’haurà  de  mantenir  al  llarg  de  tot  el
procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans
de rebre qualsevol pagament.

No ens trobem en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Complim els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
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Complim l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant
allò que estableix l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

No hem estat condemnats en sentència ferma, ni  la persona jurídica sol·licitant ni  els persones físiques
adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual,
així  com  per  tràfic  d’éssers  humans  amb  finalitat  d’explotació  sexual,  incloent-hi  la  pornografia,  de
conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció
donada per  la  Llei  26/2015,  de 28 de juliol,  de  modificació  del  sistema de  protecció  a  la  infància  i  a
l’adolescència.

Que ens adherim al  codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,  pel  qual
s’aprova la modificació del  model  tipus de bases reguladores dels procediments per  a la concessió de
subvencions i que s’inclou com Annex 2 d’aquesta resolució.

Complim els requisits als que fa referència la base 3 d’aquest annex, si s’escau.

Que  l’aplicació  de  la  Resolució  SLT/1698/2020,  de  15  de  juliol,  ens  ha  comportat  el  tancament  de
l’establiment o que hem vist disminuïda la nostra facturació, com a mínim, en un 50/60% durant el mes de
juliol de 2020.

Que disposem de l’escriptura de constitució de l’entitat  i  de la inscripció dels seus estatuts  al  Registre
mercantil o al registre corresponent.

Disposem de facultats de representació de la empresa, d’acord amb la escriptura notarial  corresponent
inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

Disposem dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en
els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

Complim qualsevol altra obligació legal o reglamentària que ens pugui afectar.

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo
la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest
formulari  i  els  documents  que annexo.  (D’acord amb l’article 28.7  de la  Llei  39/2015,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques)

Consulta de dades o obtenció de documents per a la gestió d’aquest procediment
D’acord  amb  l’article  28  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  publiques,  per  verificar  el  compliment  de  la  normativa  relativa  a  aquest  procediment,
l’Ajuntament de .................................................................accedirà o obtindrà les dades o documents següents
de les administracions corresponents:

- Ajuntament de...........................comprovació que no hi hagi deutes pendents de pagament, empadronament
segons declaració realitzada, així com la comunicació d’activitat favorable. 

- Agència Estatal d’Administració Tributària: comprovació que no hi hagi deutes pendents de pagament

- Tresoreria de la Seguretat Social: comprovació que no hagi deutes pendents de pagament.
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En el cas que us oposeu a què fem aquestes consultes, haureu d’acreditar els requisits sol·licitats aportant
la documentació següent: certificat negatiu de deute de l’Ajuntament de Lleida, certificat negatiu de deute
amb la TGSS i certificat negatiu d’obligacions tributàries de l’AEAT.

M’oposo a què l’Ajuntament de .....................................................faci les consultes necessàries per a la gestió
d’aquest procediment i aporto, per tant, la documentació necessària per a aquesta tramitació.

En aquest cas, haureu d’adjuntar la documentació necessària per acreditar que es compleixen els requisits
del procediment.
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