
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE/CIF

NIF/NIE/CIF

Data

Sol·licitant Representant

Núm. Pis Porta

 Mòbil Fax

En aquest cas cal espeficiar:

Convocatòria ajuts (autònoms o taxa escomombraries):

Data de registre:

Número de registre:

Per tots els sol·licitants:

Annex 1. Declaració responsable de compliment de requisits

Annex 3. Declaració responsable de no  finançament

Annex 4. Declaració responsable de compliment de requisits específics

Per persones físiques:

Fotocòpia DNI

Resolució positiva d'atorgament de prestació econòmica extraordinaria per cessament 

de l'activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la 

seva activitat i ingressos per la situació d'emergència sanitària derivada del COVID-19 

promoguda pel Govern d'Espanya segons Reial Decret-Llei 8/20, de 17 de març

En el cas d'haver presentat la documentació per algun altre subvenció com a consequència 

del COVID19 que més avall s'especifica es podrà no aportar de nou.  

Documentació adjunta

Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència 

Tributària i Seguretat Social o en el cas de no disposar-ne, l'Ajuntament d'acord amb 

la declaració responsable (Annex 1) sol·licitarà els certificats.

Annex 2. Declaració de compromís de les condicions imposades per l'atorgament de 

l´avançament reintegrable

Telèfon Correu electrònic

Codi Postal Població Província

l'expedient administratiu objecte d'aquesta sol·licitud

Dades de contacte a efectes de notificacions
Tipus de via Nom de la via

S'adjunta document

El document ja ha estat presentat a l'ajuntament en data , i AUTORITZO a la seva consulta i incorporació en

Nom i cognoms o raó social

Apoderament-representació
Document Notari Protocol

SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT REINTEGRABLE-COVID19

Sol·licitant

Representant



Per persones jurídiques:

Còpia escriptura de constitució de l'empresa

Còpia estatuts de l'empresa

Fotocòpia CIF de l'empresa

Fotocòpia DNI de/de la representant de l'empresa 

Autoritzo a l’ajuntament a consulta:

Padró municipal

Import sol·licitat i justificació de l'avançament reintegrable

Import que se sol·licita (màxim 3000 €):

Detall de les despeses que es volen subvencionar:

Signatura sol·licitant

Ripoll,

Per tot això, SOL·LICITO A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL que tingui per presentat aquest escrit

i per fetes les manifestacions que conté previs els tràmits de rigor acordi concedir la petició

sol·licitada.

Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de

Protecció de Dades de Caràcters Personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades al fitxer de dades de caràcters personal i

confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Ripoll, que a la vegada compleix l'esmentada llei. Per a més informació us podreu adreçar a

l'Oficina d'atenció al Ciutadà (Finestreta Única) de l'Ajuntament de Ripoll situat a la plaça de l'Ajuntament 3 de Ripoll

Acreditació per les persones jurídiques que l'activitat només es desenvolupa a Ripoll i 

que la seu social és a Ripoll



 
AJUNTAMENT DE LA 

COMTAL VILA DE RIPOLL 
(Ripollès) 

 

 

 

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1 

Tel. 972 71 41 42 – Fax 972 70 36 16 – www.ripoll.cat – NIF P-1715600-A 

Annex 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS 

En/Na...................................... ………………….……………………………………amb 

domicili…………………………………, amb DNI núm.………………………….. en 

representació de l’empresa………………………….amb domicili.................................... 

…………………………………………………, i NIF…………………………............. 

 

DECLARA , sota la seva responsabilitat : 

1.Que l’empresa que represento no incórrer en cap de les causes de incompatibilitat o 

prohibició per obtenir subvencions, d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions 

2.Que l'empresa que represento està al corrent del pagament de les obligacions tributàries 

davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la 

Seguretat Social, exceptuant aquells casos que s’ha sol·licitat un ajornament del pagament, 

en aquest cas s’haurà d’aportar documentació probatòria. 

3.Que l’empresa que represento està al corrent del pagament de les obligacions fiscals i 

financeres amb l’Ajuntament de Ripoll, quan escaigui. 

4.Que s’autoritza expressament a l’Ajuntament de Ripoll a realitzar les consultes 

escaients en aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les 

fases del procediment que ho requereixin. 

5.Que ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del 

COVID-19 com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarma regulat al Real Decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 

de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i fins el 18 de maig. 

6.Que l'empresa que represento complirà amb totes les obligacions que es determinen les 

bases reguladores de la present subvenció. 

7.Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document 

original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant 

tota la convocatòria. (O bé que la documentació requerida en aquestes bases ha estat 

presentada a la convocatòria d’ajuts....................... en data .............. i registre núm..........) 

8.Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que tinc coneixement que la 

inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan 

competent, prèvia audiència de la persona interessada, en el sentit que correspongui. 

9. .Que tinc coneixement que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries 

relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de la corresponent 

documentació. 

10. Que la inexactitud o falsedat de les dades declarades en la present declaració, a més 

de ser causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 

revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut 

incórrer. 

 

 

 

 

http://www.ajripoll.cat/


 
AJUNTAMENT DE LA 

COMTAL VILA DE RIPOLL 
(Ripollès) 

 

 

 

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1 

Tel. 972 71 41 42 – Fax 972 70 36 16 – www.ripoll.cat – NIF P-1715600-A 

 

Annex 2. DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE LES CONDICIONS IMPOSADES  PER 

L’ATOGAMENT DE L’AVANÇAMENT REINTEGRABLE 

 

En/Na…………………….…………………………………….................................amb 

domicili…………………………………, amb DNI núm………………………….. en 

representació de l’empresa...................................................………………………….amb 

domicili …………………………………………………, i NIF………………………….. 

 

HEM COMPROMETO, a acceptar les condicions  imposades per a l’atorgament de la 

subvenció següents: 

 

1. L’avançament reintegrable no tindrà cos financer pels beneficiaris.  

2. Termini màxim de devolució: 36 mesos que inclouen un any de carència des de la 

signatura del contracte 

3. Quantitat a retornar: es retornarà mensualment una quantitat mínima que s’establirà en 

el document del contracte, en funció de l’import sol·licitat i el termini de retorn. 

4. Forma de devolució: L’abonament de l’avançament atorgat al beneficiari comporta el 

compromís de la devolució del mateix, en els termes continguts en el document Annex 

de conveni regulador i a efectuar les devolucions mensuals sense endarreriments. Les 

devolucions es podran fer de forma ordinària amb una liquidació fixa i periòdica per 

l’import establert en el conveni, o bé extraordinària, podent el beneficiari fer entregues 

superiors per retornar l’avançament o liquidar el mateix, en aquest cas, s’haurà de 

comunicar per procedir a la regularització. El període d’ingrés d'aquests imports en via 

voluntària serà l'establert a l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria. Si no s'ingressessin dins aquest període es procedirà per la via de compensació 

o de constrenyiment d'acord amb el Reglament general de recaptació, sense perjudici de 

les accions legals que es puguin emprendre de forma extrajudicial o davant de les 

autoritats judicials  

5.Formalització: L’ajuntament de Ripoll i la persona beneficiaria formalitzaran un 

conveni regulador que regularà les condicions de devolució de l’avançament reintegrable 

AR.  

 

 

http://www.ajripoll.cat/


 
AJUNTAMENT DE LA 

COMTAL VILA DE RIPOLL 
(Ripollès) 

 

 

 

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1 

Tel. 972 71 41 42 – Fax 972 70 36 16 – www.ripoll.cat – NIF P-1715600-A 

Annex 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO FINANÇAMENT 

En/Na …………………….…………………………………… amb 

domicili…………………………………, amb DNI núm………………………….. en 

representació de l’empresa………………………….amb domicili...................................... 

…………………………………………………, i NIF………………………….. 

 

DECLARA , sota la seva responsabilitat : 

 

No haver accedit a cap més fons de finançament ni pública ni privada en aquest període 

d’estat d’alarma, i hem comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Ripoll les 

subvencions que es demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació d’aquesta 

sol·licitud pel mateix concepte. 

 

 

 

http://www.ajripoll.cat/


 
AJUNTAMENT DE LA 

COMTAL VILA DE RIPOLL 
(Ripollès) 

 

 

 

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1 

Tel. 972 71 41 42 – Fax 972 70 36 16 – www.ripoll.cat – NIF P-1715600-A 

Annex 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS ESPECÍ-

FICS 

En/Na......………………….……………………………….........................................amb 

domicili…………………………………, amb DNI núm.………………………….. en 

representació de l’empresa………………………….amb domicili................................... 

…………………………………………………, i NIF…………………………............. 

 

DECLARA , sota la seva responsabilitat : 

1.Compleixo la normativa de prevenció de riscos laborals i amb qualsevol altre obligació 

legal o reglamentària que li pugui afectar i que no ha estat sancionat, en resolució ferma, 

per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de 

seguretat i salut en el treball, d’acord amb allò previst en el Text Refós de la Llei sobre 

infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 

d’agost. 

2. No he efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial 

en els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’avançament reintegrable. 

3. Compleixo els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 

de política lingüística. 

4. Compleixo amb la obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit 

laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre 

homes i dones. 

5. Compleixo qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa 

vigent d’aplicació. 

6. Haver justificat qualsevol ajut atorgat anteriorment per l’Ajuntament de Ripoll 

7. Accepto i compliré les bases i condicions fixades per la seva aprovació. 

8. Justificaré l’aplicació dels fons rebut dins dels terminis establerts així com el 

compliment de la finalitat que determina la concessió de l’Ajuntament. 

9. Comunicaré a l’Ajuntament qualsevol modificació o alteració significativa que es 

produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no 

compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent 

renúncia. 

10. Col·laboraré en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament. 

 

 

 

http://www.ajripoll.cat/
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