
DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA/ DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA  
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos*

Domicili (a efectes de notificació) / Domicilio (a efectos de notificación)*

Població / Población*

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono* Correu electrònic / Correo electrónico*

Província/Provincia

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A 
TREBALLADORS /ES AUTÒNOMS/ES 

 EN EL MARC DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ 
 COVID-19 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA TRABAJADORES/AS 

AUTÓNOMOS/AS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECONSTRUCCIÓN COVID-19 
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Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

Document Identificatiu / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo* 

DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE

Estar empadronat a Esplugues de Llobregat, amb anterioritat a la publicació de les bases reguladores del 22 de maig de 2020 / Estar empadronado 
en Esplugues de Llobregat, con anterioridad a la publicación de las bases reguladoras del 22 de mayo de 2020.

Tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària 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 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries para fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves 
modificacions/ Tener reconocida la prestación económica extraordinaria por cese de la actividad de soporte al colectivo de personas autónomas afectadas grávemente 
en su actividad e ingresos por la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, promovida por el Gobierno de España según Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y sus modificaciones.

Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració 
Tributaria, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau /Estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y con los 
organismos por reintegro de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, si procede.

Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, dins dels terminis establerts si escau / 
Haber justificado cualquier subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, dentro de los términos establecidos si procede.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració municipal per verificar en qualsevol moment la veracitat de les 
dades declarades pel requisit d'empadronament i qualsevol altre. La inexactitut o falsedat de les declaracions responsables, 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 incòrrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de 
comprovació que consideri oportunes / La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal para verificar en 
cualquier momento la veracidad de los datos declarados por el requisito de empadronamiento y cualquier otro. La inexactitud o falsedad de las 
declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de la convocatoria, es también causa de revocación, sin 
perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que halla podido incurrir. No obstante, en cualquier momento del procedimiento el Ayuntamiento 
de Esplugues de Llobregat podrá solicitar los documentos de aclaración o complementarios necesarios y efectuar las actuaciones de comprobación que 
considere oportunas.  
  
L’article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, multa i pèrdua de la condició de beneficiari de subvencions, el falsejament de les 
condicions d’obtenció de una subvenció ocultament - en el cas que haguessin condicions que impedissin obtenir-la - o l’aplicació de la subvenció a finalitats 
distintes a de les previstes. / El artículo 308 del Código Penal incluye la tipificación como delito, penado con prisión, multa y pérdida de la condición de beneficiario de subvenciones, 
el falseamiento de las condiciones de obtención de una subvención de forma oculta - en el caso que hubieran condiciones que impediesen obtenerla- o 
la aplicación de la subvención con finalidades distintas a las previstas. 
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Rebré notificacíó electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte facilito 
en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Recibiré notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en aplicación de lo 
que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.

No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes /No haber estado nunca objeto 
de sanciones administrativas ni de sanciones firmes condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas discriminatorias por razón de sexo o de género y según Ley 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.   



Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Esplugues de Llobregat,

Signatura / Firma
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- Resolució positiva d'atorgament de la prestació econòmica extraordinària 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 de l'Estat, Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves modificacions. / Resolución positiva de la concesión de la prestación 
económica extraordinaria por cese de la actividad de soporte al colectivo de personas autónomas afectadas gravemente en su 
actividad e ingresos por la situación de emergéncia sanitária derivada del COVID-19, promovida por el Gobierno del Estado, Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 y sus modificaciones.    

- Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Agència Tributàtia (AEAT) / Certificado acreditativo del 
cumplimiento de las obligaciones tributárias con la Agécnia Tributária (AEAT). 
 Pot obtenir-lo al link / Lo puede obtener en este link: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/
G304.shtml

- Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social (TGSS) / Certificado acreditativo del 
cumplimiento de las obligaciones tributárias con la Seguridad Socail (TGSS). 
 Pot obtenir-lo al link / Lo puede obtener en este link: http://run.gob.es/uemexf

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Sol·licito de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat (amb IBAN) i acredito el compte bancari a través 
d’alguna de les següents vies (marqui una): / Solicito de que el pago de la subvención se realice al número de cuenta indicado (con 
IBAN) y acredito la cuenta bancaria a través de alguna de las siguientes vías (marque una):

a) Rebut domiciliat on consti el titular i el número de compte bancari (IBAN) / Recibo domiciliado dónde conste el titular y el número de cuenta 
(IBAN)
b) Certificat de titularitat bancària on consti el titular i el número de compte bancari (IBAN) / Certificado de titularidad bancaria donde conste el 
titular y número de la cuenta bancaria (IBAN)

DADES DEL COMPTE BANCARI / DATOS DE LA CUENTA BANCARIA


DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA/ DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA  
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
TREBALLADORS /ES AUTÒNOMS/ES
 EN EL MARC DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ
 COVID-19
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA TRABAJADORES/AS
AUTÓNOMOS/AS EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN COVID-19
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo* 
DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE
La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració municipal per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades pel requisit d'empadronament i qualsevol altre. La inexactitut o falsedat de les declaracions responsables, 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 incòrrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri oportunes / La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal para verificar en cualquier momento la veracidad de los datos declarados por el requisito de empadronamiento y cualquier otro. La inexactitud o falsedad de las declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que halla podido incurrir. No obstante, en cualquier momento del procedimiento el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat podrá solicitar los documentos de aclaración o complementarios necesarios y efectuar las actuaciones de comprobación que considere oportunas. 
 
L’article 308 del Codi Penal inclou la tipificació com a delicte, penat amb presó, multa i pèrdua de la condició de beneficiari de subvencions, el falsejament de les condicions d’obtenció de una subvenció ocultament - en el cas que haguessin condicions que impedissin obtenir-la - o l’aplicació de la subvenció a finalitats distintes a de les previstes. / El artículo 308 del Código Penal incluye la tipificación como delito, penado con prisión, multa y pérdida de la condición de beneficiario de subvenciones,
el falseamiento de las condiciones de obtención de una subvención de forma oculta - en el caso que hubieran condiciones que impediesen obtenerla- o la aplicación de la subvención con finalidades distintas a las previstas.
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Signatura / Firma
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
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- Resolució positiva d'atorgament de la prestació econòmica extraordinària 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 de l'Estat, Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves modificacions. / Resolución positiva de la concesión de la prestación económica extraordinaria por cese de la actividad de soporte al colectivo de personas autónomas afectadas gravemente en su actividad e ingresos por la situación de emergéncia sanitária derivada del COVID-19, promovida por el Gobierno del Estado, Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y sus modificaciones.    
- Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Agència Tributàtia (AEAT) / Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributárias con la Agécnia Tributária (AEAT).
 Pot obtenir-lo al link / Lo puede obtener en este link: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml
- Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social (TGSS) / Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributárias con la Seguridad Socail (TGSS).
 Pot obtenir-lo al link / Lo puede obtener en este link: http://run.gob.es/uemexf
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Sol·licito de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat (amb IBAN) i acredito el compte bancari a través d’alguna de les següents vies (marqui una): / Solicito de que el pago de la subvención se realice al número de cuenta indicado (con IBAN) y acredito la cuenta bancaria a través de alguna de las siguientes vías (marque una):
DADES DEL COMPTE BANCARI / DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
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