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ANNEX I 
SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU DE 
L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE MOLINS DE REI 
AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA COVID -19 PER A L’EXERCICI 2020 

 

1. DADES DE LA SUBVENCIO 

Any de la convocatòria 2021 

Import sol·licitat       

2. DADES DEL PRESIDENT DE L’ENTITAT 

Nom o Raó social       

Domicili       CIF/NIF       

Localitat Molins de Rei CP 08750 

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Fax       

Nom i cognoms       DNI       

A 
 
DECLARO sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ia 

previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de 
Subvencions, i que són els següents: 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua 

de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent 

en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal 
sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de 
qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, 
a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats 
mercantils o aquells que tinguin 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 Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs 
electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica 
que reguli aquestes matèries 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que 
es determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal. 

g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General 
Tributària. 

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, 
General de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els 
seus membres en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de 
prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, 
de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 
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k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del 
disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui 
resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció  en el 
corresponent registre. 

l) Que l’entitat pel mateix motiu (COVID-19) ha sol·licitat/obtingut les següents 
subvencions d’altres administracions o organismes, i que es compromet a 
comunicar a l’Ajuntament de Molins de Rei les que sol·liciti u obtingui en 
posterioritat a la data de presentació d’aquesta sol·licitud. 

 

ENTITAT 
CONCEDENT 

OBJECTE PEL QUAL S’HA 
SOL·LICITAT LA 

SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ 
DE LA 

CONVOCATÒRIA 

IMPORT 

                        

                        

                        

                        

                        

 
2. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
 
Així mateix EXPOSO: 

 
Que la crisi sanitària originada per la COVID-19, declarada pandèmia per la 
Organització Mundial de la Salut (OMS) el dia 11 de març de 2020, ha comportat una 
situació d’agreujament social i econòmic general i en concret també per l’entitat 
que represento, que ha hagut d’assumir despeses derivades de l’exercici de la 
pròpia activitat, i/o la suspensió d’aquesta, sense disposar del finançament 
suficient per poder donar continuïtat a l’esmentada activitat i/o al funcionament de 
l’entitat. 

 
Que l’entitat que represento requereix d’un recolzament econòmic per poder fer 
front a les conseqüències de les despeses que comporten i una reducció dels 
ingressos. 

 
Així mateix AUTORITZO a l’Ajuntament de Molins de Rei per: 

 
Efectuar les consultes necessàries per a la tramitació d’aquesta subvenció així 
com a obtenir directament els certificats tributaris i de la seguretat social 
corresponents. 
 
Practicar les notificacions, comunicacions i intercanvi d’informació necessàries 
per a la resolució del procediment a l’adreça electrònica indicada al capdamunt. 

 
Així doncs, ADJUNTO la documentació següent 
 

 DNI president  Escriptura d’apoderament 

 Escriptura de constitució  Estatuts 

 Memòria explicativa del dèficit econòmic produït 

 Balanç de pèrdues i guanys 

 Declaració responsable aforament espais i taquillatge activitats 

 certificat bancari de titularitat del compte (és imprescindible el certificat bancari per 

tramitar el pagament de l’ajut) 

 Documentació acreditativa de despeses requisits específics exigits en la convocatòria. 
Enumerar-los: 
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Per tot això SOL·LICITO: 
 
Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament d’una subvenció directa 
d’acord amb els motius exposats, la memòria de les activitats suspeses i/o 
previstes i no realitzades, la relació de despeses i ingressos amb els imports que 
s’indiquen, així com que es tingui per presentada la documentació que s’adjunta. 

 
 
I, perquè així consti, signo la present en      ,a       de 2021 
 
 

Signatura del President de l’entitat o 
representant legal i segell 
 
      
 
 
 
 
 

 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de  5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Molins de Rei, i que podrà 
exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. Així 
com seran actualitzades aquestes dades en el Registre Municipal d’Entitats, considerant-les les correctes 
i actuals. 
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MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE DE L’AFORAMENT OFICIAL DE 
L’EQUIPAMENT. 
 
 
 
En/Na .................(nom i cognoms)................... amb DNI ..............( num 
DNI)......................  en qualitat de  .........( representació ).............de 
l’equipament ...................(nom del teatre/auditori/espai 
escènic)...................declaro sota la meva responsabilitat que: 
 
 
...................(nom del teatre/auditori/espai escènic)................... te un aforament 
màxim en la seva sala ...............(nom de la sala, si s’escau).............de 
..........(num de localitats)................localitats. 
 
L’espectacle/ concert  ..........................(nom de l’espectacle/concert )....... de la 
companyia /grup .................(nom de la companyia)................................s’ha 
realitzat  en el ........................(nom de l’equipament)........... les següents dates, 
amb l’aforament limitat per part de PROCICAT i amb el nombre d’entrades 
venudes i amb la recaptació que a continuació és declaren : 
 

Activitat/espectacle/concert data 
aforament 
limitat 

Entrades 
venudes 

Recaptació 
taquilla 

         

         

         

         

         

         

         

 
 
Signatura de la persona representant legal  
 
 
 
 
 
Lloc i data  
 


