
 

 

 

ANNEX II 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en 
representació, si s’escau, de l’entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, 
assabentat/da de les condicions exigides per participar en la convocatòria de subvencions a 
autònoms i Pimes de fins a 15 treballadors de Roda de Berà per fer front a l'impacte 
econòmic causat pel COVID-19, 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1. Que l’empresa que represento està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb 
l’establert a les bases reguladores d’aquesta subvenció, es pot presentar a aquesta 
convocatòria per tenir la seva seu social, delegació o centre de treball en el municipi de 
Roda de Berà. 

2. Que, en cas de persona jurídica, el sotasignant té la deguda representació per sol·licitar 
l’ajut i signar aquesta declaració responsable. 

3. Que totes les dades que consten a la sol·licitud i en la present declaració responsable 
són certes i així s’acreditarà en el moment de presentar la justificació i, en tot cas, quan 
sigui requerit per l’Ajuntament de Roda de Berà a aquests efectes. 

4. Que reuneixo els requisits per a ser beneficiàri/a, previstos a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions i en les bases que regulen 
aquesta subvenció i en les bases que regulen la concessió de la present subvenció. 

5. Que l’empresa que represento està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social en els termes establerts en la base 5.1.f) i que en 
sóc conscient que amb la presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció estic 
autoritzant a l'Ajuntament de Roda de Berà perquè pugui obtenir directament, davant de 
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a data 14 de març de 2020. 
 

6. Que l’activitat que realitza la meva empresa està  donada d'alta al cens d'activitats 
econòmiques des de la data _______ en l’epígraf ____________. 

 
7. Que a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat 

d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o de 
les mesures de confinament imposades, 

 
☐ He suspès la meva activitat econòmica.  

 
☐ He reduït la meva activitat econòmica. 

 
8. Que el nombre persones que treballen en l’empresa en el moment de la declaració de 

l’estat d’alarma (en el cas de treballadors per compte aliena, les dades s’han d’extreure 
de la RNT del mes de març de 2020) és de ________, i així s’acreditarà en el moment 
de la justificació. 



 

 

 
9. Que, respecte de la davallada de la facturació derivada de l’activitat econòmica que 

realitzo, declaro que: 
 

☐ Sóc una empresa de nova creació, amb menys d’un any de funcionament i que la 
mitjana mensual dels ingressos obtinguts durant els mesos anteriors al març de 2020  
(computen els mesos des de l’alta al cens d’activitats) ascendeix  a _______ euros. 

 
☐ Sóc una empresa amb mes d’1 any de funcionament i que els ingressos del mes de 
març de l’exercici 2019 ascendeixen a _____________ euros. 

 
10. Que els ingressos del mes de març de l’exercici 2020 ascendeixen a___________ euros. 

  
11. Que, en conseqüència, he patit un decrement en el volum d’operacions (facturació) del   

_____ % i així s’acreditarà en el moment de la justificació. 
 

12. Que tinc concedides i/o he sol·licitat subvenció a altres administracions: 
 

☐ NO 

☐ SÍ  ☐ Generalitat ☐ Diputació  

 

☐ Altres, indiqueu quines:  
 
Declaro sota la meva responsabilitat que son certes les dades que es consignen en la 
present declaració, i que a dia d’avui segueixen essent vigents. 

 

I per a que consti als efectes oportuns, signo la present declaració responsable. 

Roda de Berà, ___ de ________ de 2020. 
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