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https://bop.diba.cat

ANUNCI pel qual es fa públic el decret d’aprovació de les bases reguladores de
la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes del
covid-19 de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Pàg. 1-13

L’alcalde ha dictat el decret núm. 2020-0546 de 20 d’abril de 2020, pel qual s’aproven
les bases reguladores de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del covid-19 de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. El decret esmentat
conté el redactat següent:

CVE 2020010392

“La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant
la resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de
garantir una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.

3r. Els treballadors afectats per ERTOs, els que han passat a l’atur i els autònoms que
s’han vist amb una reducció de feina per raó de l’estat d’alarma. S’establirà una línia
de subvencions de 390.000 euros destinada a aquests col·lectius amb imports d’entre
200 i 500 euros, que han de permetre dotar-los d’una renda mínima mentre no es fan
efectives les prestacions de seguretat social a què tenen dret, i complementar-los els
ingressos que aquestes prestacions els proporcionin.
La línia de subvencions que s’aprova en aquest decret atén aquest tercer objectiu.
S’adreça a un seguit de col·lectius que han quedat greument afectats per l’estat
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2n. Les famílies i el comerç. S’articularà una línia de subvencions per import de
210.000 euros, destinat a proporcionar un ajut de 60 euros per cada llar del municipi,
per tal que siguin gastats a compres en establiments que hagin hagut de romandre
tancats durant el període de confinament total, sempre que s’acrediti una compra
mínima de 120 euros. D’aquesta forma s’ajuda a les economies familiars i s’indueix un
volum de negoci als comerços del municipi de 420.000 euros.

B

1r. Les persones. Per incidir sobre les persones que presentin necessitats
peremptòries, es destinaran als ajuts individualitzats d’emergència social una dotació
addicional de 100.000 euros. Els serveis socials municipals proposaran les
modificacions de les bases d’ajuts vigents als efectes d’ajustar-les a les necessitats
derivades d’aquesta crisi.

Data 22-4-2020

Per aquest motiu es vol dur a terme un Pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19, amb una dotació prevista de 700.000 euros, i que tindran com a línies
mestres les següents:
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Joan Carles Batanés Subirana (1 de 1)
Alcalde
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Departament: Serveis a la Ciutadania / Intervenció / Secretaria
Procediment núm: 684/2020
Nom: LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-1

d’alarma, per prevenir la crisi social que pot derivar-se del deteriorament de la seva
situació econòmica:

A

1r. Aquells treballadors per compte aliena que han perdut definitivament el seu lloc de
treball.

https://bop.diba.cat

2n. Aquells treballadors per compte aliena que han resultat afectats per ERTOs que
suspenen el seu contracte o redueixen la seva jornada i no tenen cap compensació
per part de l’empresa.
3r. Els autònoms que han perdut com a mínim un 30 % dels seus ingressos.

Pàg. 2-13

Les bases de la convocatòria estableixen un mecanisme simplificat que permeti els
potencials beneficiaris concórrer sense necessitat de suport tècnic o professional
extern, a través d’unes declaracions força simples i reduint al mínim imprescindible la
documentació a aportar.

CVE 2020010392

Els ajuts es configuren a partir d’un màxim i un mínim i amb un criteri de repartiment
que fa millorable la prestació mínima en funció del número de beneficiaris. Donades
les limitacions pressupostàries, atenent a què cal garantir un terra perquè l’ajut sigui
mínimament eficaç i a manca d’informació estadística suficient, es preveu un potencial
màxim de beneficiaris que, a priori, sembla que haurà de cobrir a tots els afectats dels
tres col·lectius.

SEGON. Aplicar aquest procediment la tramitació d’urgència.
TERCER. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies
hàbils, el qual s’anunciarà al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes
municipal, i l’expedient podrà ser consultat a la seu electrònica municipal.
QUART. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació,
sense necessitat de cap acord exprés.
CINQUÈ. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel
al de la informació publica, s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest acord a la seu
electrònica municipal i finalitzarà el dia 11 de maig de 2020.
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PRIMER. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que
figura com a annex aquest Decret.

B

DISPOSO
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La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.

Data 22-4-2020

L’acord es pren dins de les facultats que l’alcalde ostenta en situacions d’emergència,
a través de la clàusula oberta d’habilitació que resulta de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985,
la qual donada la situació d’emergència social derivada de la crisi sanitària desplaça
les atribucions del ple delegades en la junta de govern local, més quan en l’actual
situació resulta molt difícil reunir els òrgans col·legiats locals.

SISÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.

https://bop.diba.cat

A

SETÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 4t, es publicarà que
s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.
VUITÈ. Establir el següent oferiment de recursos:

Pàg. 3-13
CVE 2020010392

-

Participació de qui signa, a la data de la signatura electrònica:
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ANNEX. BASES

Data 22-4-2020

Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, disposa.
Josep González Ballesterors, secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions
de l’alcalde.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Inicialment, l’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva en virtut de l’establert a l’ap. 4t, l’acte
esdevindrà, des que operi el previst en aquest mateix ap., una resolució que
posa fi a la via administrativa, i podrà ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de
recurs de reposició davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.
Sens perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar
qualsevol recurs ajustat a dret.

B

-

BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT
DE SANT FRUITÓS DE BAGES.

A

Base 1. Objecte de les bases.

https://bop.diba.cat

1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, amb la
consideració d’ajuts individualitzats d’urgència social, que pal·liï els efectes econòmics
que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la
pandèmia del Covid-19, ha causat als treballadors que es troben en algun dels tres grups
definits com beneficiaris a la base 2.
2. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.

Pàg. 4-13

3. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració
d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar
els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.
Base 2. Beneficiaris.

CVE 2020010392

1. Podran seran beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques que:

Grup 2. ERTO. Treballadors per compte aliena que han vist suspès el seu contracte o
reduïda la seva jornada arran d’un expedient de regulació temporal de l’ocupació tramitat
a l’empara dels art. 22 i següents del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, com a
conseqüència de l’estat d’alarma declarat arran de la pandèmia del COVID-19, i als
quals l’empresa, durant la suspensió o reducció de jornada no els abona cap concepte
salarial compensatori.
Grup 3. AUTÒNOMS. Treballadors per compte pròpia o autònoms tinguessin el dia 14
de març de 2020 aquesta condició segons art. 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, que
es trobessin donats d’alta en aquella data al Règim especial de treballadors per compte
pròpia o autònoms a la Seguretat Social el dia 14 de març de 2020, que no exerceixin
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Grup 1. ATUR. Treballadors per compte aliena que han passat a quedar en situació legal
de desocupació total per extinció de seu contracte de treball en data igual o posterior al
14 de març de 2020.

B

3r. Que acreditin mitjançant la seva sol·licitud de subvenció trobar-se en algun dels tres
grups següents:
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2n. Es trobin inscrites com a residents al municipi de Sant Fruitós de Bages el dia 14 de
març de 2020 i que encara ho siguin en la data de la sol·licitud de subvenció, requisit
aquest que serà verificat d’ofici per l’Ajuntament.

Data 22-4-2020

1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà declarat
responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobarse al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic
de l’Ajuntament.

una de les activitats citades a l’annex del Reial Decret llei 10/2020 i que entre l’1 de
gener de 2020 i el dia 17 d’abril de 2020 hagin experimentat una reducció de l’import
brut de facturació igual o superior al 30 % respecte al mateix període de l’any 2019.

https://bop.diba.cat

A

2. Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud i referida només a un únic
grup. Si es formulen més d’una sol·licitud només es prendrà en consideració la
presentada en primer lloc. Si a la sol·licitud s’indica la pertinença a més d’un grup, es
tractarà com una única sol·licitud referida a un únic grup.
3. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.

Pàg. 5-13

4. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb la de les prestacions incloses
dins del sistema de protecció per desocupació de la Seguretat Social.
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.

CVE 2020010392

L’import de la línia de subvencions és de 390.000 euros i es finançarà amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost municipal de
l’exercici 2019.
Base 4. Quantia de les subvencions.
La distribució dels ajuts es realitzarà de la forma següent:

4a. L’import de la subvenció serà igual per a tots els beneficiaris i tindrà un import mínim
de 200 euros i màxim de 500 euros.
5a. Si el número de beneficiaris és igual o inferior a 780, la subvenció serà de 500 euros.
6a. Si el número de beneficiaris és superior a 780, la subvenció serà el resultat de dividir
l’import de la línia de subvencions pel número de beneficiaris.
Base 5. Òrgan competent.
L’òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria i per resoldre-la és l’alcalde,
a l’empara de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Base 6. Publicitat de la convocatòria.
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3a. Si el número de sol·licitants que acrediten reunir els requisits per ser beneficiaris es
superior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiaris als
sol·licitants que reuneixin els requisits, per ordre de presentació de les sol·licituds fins a
assolir la xifra màxima indicada. Quedaran exclosos de la subvenció els que superin dita
xifra.
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2a. Si el número de sol·licitants que acrediten reunir els requisits per ser beneficiaris es
igual o inferior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiaris a
tots els que reuneixin els requisits.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-4-2020

1a. Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiari a un màxim de 1.950
persones.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.

A

Base 7. Presentació de sol·licituds.

Pàg. 6-13

https://bop.diba.cat

1. Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
dins del termini comprés entre la publicació de la convocatòria a la seu electrònica
municipal i el dia 11 de maig de 2020, aquest darrer inclòs. També es podran presentar
presencialment al registre municipal ubicat a la Casa Consistorial (Plaça de la Vila, 1),
en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, amb concertació de cita prèvia, en atenció
a les restriccions imposades en la prestació dels serveis mínims durant la pandèmia del
COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde 1/2020 de 13 de març de 2020.
2. Les sol·licituds consistiran en el model unit com annex 1, més la documentació
específica que s’indica a continuació per a cada grup de beneficiaris de la base 2.1:

CVE 2020010392

Grup 1. Document expedit per l’autoritat laboral que acrediti la condició legal de
desocupació total per extinció del contracte de treball per compte aliena.
Grup 2. Certificat expedit per l’empresa on es troba contractat el treballador que acrediti
que el seu contracte de treball ha estat suspès o que se li ha reduït la jornada per un
expedient de regulació temporal de l’ocupació a l’empara dels art. 22 i següents del Reial
Decret 8/2020, de 17 de març, segon el model de l’annex 2.

Base 8. Tramitació de la subvenció.
1. Per resoldre la convocatòria, l’alcalde dictarà un decret en el qual determinarà
motivadament a quins sol·licitants se’ls reconeix la condició de beneficiaris i a quins se’ls
denega i es fixarà l’import de la subvenció.
2. En el termini de 10 dies des que es dicti el decret de l’apartat anterior, es procedirà a
transferir als beneficiaris l’import de la subvenció concedida al compte bancari que
hauran hagut d’indicar a la seva sol·licitud.
3. Totes les notificacions del procediment es faran a tots els interessats per publicació a
la seu electrònica https://www.santfruitos.cat/seu-electronica, a l’empara de l’art. 45.1.b
de la Llei 39/2015.
Base 9. Obligacions dels beneficiaris.
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4. Per a les sol·licituds que presentin esmenes se’ls atorgarà un termini màxim de 5 dies
per a la seva correcció des de la data de publicació a la seu electrònica municipal. El
requeriment s’entendrà incomplert si transcorre el citat termini sense que l’interessat el
compleixi.

Codi Validació: 7Y4AET7CKCGKLX93LFGGYF9HQ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

3. Els sol·licitants del grup 3 hauran d’indicar també quina activitat exerceixen i en quin
epígraf de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) es troba la que
exerceixen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-4-2020

Grup 3. Document expedit per la Seguretat Social que acrediti que el treballador es troba
donat d’alta al Règim especial de treballadors per compte pròpia o autònoms.

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

A

b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el seu
dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament durant aquest
mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la subvenció.

https://bop.diba.cat

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A tal efecte,
autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les
administracions tributàries i de la Seguretat Social.

Pàg. 7-13

2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
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Data 22-4-2020

CVE 2020010392

3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del
Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris
accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i
19/2014.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.

https://bop.diba.cat

A

LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
(convocatòria aprovada pel Decret 2020..., de ...).

SOL·LICITANT1:
Nom i cognoms:
DNI:

Pàg. 8-13

Domicili:
Correu electrònic:

CVE 2020010392

Telèfon:
GRUP DE BENEFICIARIS AL QUE PERTANY2:

□ Grup 1. ATUR. Treballadors per compte aliena que han passat a quedar en situació

□ Grup 3. AUTÒNOMS. Treballadors per compte pròpia o autònoms tinguessin el dia
14 de març de 2020 aquesta condició segons art. 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, que
es trobessin donats d’alta en aquella data al Règim especial de treballadors per compte
pròpia o autònoms a la Seguretat Social el dia 14 de març de 2020, que no exerceixin
una de les activitats citades a l’annex del Reial Decret llei 10/2020 i que entre l’1 de
gener de 2020 i el dia 17 d’abril de 2020 hagin experimentat una reducció de l’import
brut de facturació igual o superior al 30 % respecte al mateix període de l’any 2019.
DOCUMENTACIÓ UNIDA3:

1

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en aquest apartat.
El sol·licitant ha de marcar obligatòriament una de les tres opcions. No es poden marcar dues opcions.
3 El sol·licitant ha de marcar obligatòriament una del es tres opcions i acompanyar a la sol·licitud el document
corresponent. No es poden marcar dues opcions.
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o reduïda la seva jornada arran d’un expedient de regulació temporal de l’ocupació
tramitat a l’empara dels art. 22 i següents del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, com
a conseqüència de l’estat d’alarma declarat arran de la pandèmia del COVID-19, i als
quals l’empresa, durant la suspensió o reducció de jornada no els abona cap concepte
salarial compensatori.
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□ Grup 2. ERTO. Treballadors per compte aliena que han vist suspès el seu contracte

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-4-2020

legal de desocupació total per extinció de seu contracte de treball en data igual o
posterior al 14 de març de 2020.

□ Grup 1. ATUR. Document expedit per l’autoritat laboral que acrediti la condició legal
de desocupació total per extinció del contracte de treball per compte aliena.

□

https://bop.diba.cat

A

Grup 2. ERTO. Certificat expedit per l’empresa on es troba contractat el treballador
que acrediti que el seu contracte de treball ha estat suspès o que se li ha reduït la jornada
per un expedient de regulació temporal de l’ocupació a l’empara dels art. 22 i següents
del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, segon el model de l’annex 2.

□ Grup 3: AUTÒNOMS.

Pàg. 9-13

- Document expedit per la Seguretat Social que acrediti que el treballador es troba donat
d’alta al Règim especial de treballadors per compte pròpia o autònoms.
- Declaració responsable segons l’annex 3.
ACTIVITAT EN EL CAS DEL TREBALLADORS AUTÒNOMS:4

CVE 2020010392

Descripció:
Codi CNAE5:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ:
IBAN: ES__ - ____ - ___ - ____ - ____ - ____

2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que
sol·licita.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet a
complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de conformitat
amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

4
5

Aquest apartat només ha de ser omplert pels treballador del grup 3.
S’indicarà el codi que té l’activitat a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).
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1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes i els documents units
còpies fidels dels document autèntics.

B

El sol·licitant declara responsablement:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-4-2020

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

SOL·LICITUD:

https://bop.diba.cat

A

El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana concórrer LÍNIA 1 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (convocatòria
aprovada pel Decret 2020..., de ...) i que se li reconegui la condició de beneficiari i, a tal
efecte, formula la declaració responsable que consta en aquesta mateixa instància.
Lloc i data:
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Data 22-4-2020

CVE 2020010392

Pàg. 10-13

Signatura:

ANNEX 26
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPLEADOR.

https://bop.diba.cat

A

LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
(convocatòria aprovada pel Decret 2020..., de ...).

EMPRESA/EMPRESARI:
Nom i cognoms/raó social:
DNI/CIF:

Pàg. 11-13

Domicili:
REPRESENTANT DE L’EMPRESA:

CVE 2020010392

Nom i cognoms:
DNI:
Càrrec:
TREBALLADOR:7

Núm. afiliació a la Seguretat Social:

Oficina de registre de l’Autoritat Laboral8:
Núm. registre d’entrada:
Data de presentació:
Núm. d’expedient9:
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El treballador citat en aquesta declaració es troba contractat laboralment con treballador
per compte aliena en aquesta empresa i està subjecte a l’expedient de regulació
temporal d’ocupació que s’indica, presentat davant de l’Autoritat Laboral competent, a
l’empara de l’art. 22 i següents del Reial Decret 8/2020, el qual ha comportat la
suspensió del contracte o la reducció de la seva jornada.

6

Aquest annex només l’han de presentar els sol·licitants inclosos a l’annex 2.
Només quan es tracti de societats o altres persones jurídiques.
8 S’indicarà el nom de l’oficina en què s’ha presentat l’expedient i el municipi on es troba.
9
Només si se’n disposa.
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EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL DE L’OCUPACIÓ:

B

DNI:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-4-2020

Nom i cognoms:

L’empresa no complementa de cap forma les prestacions que té dret a percebre el
treballador afectat pel citat expedient, de forma que aquest rebi un concepte salarial
sense una prestació laboral per la seva part.

https://bop.diba.cat

A

Lloc i data:
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Data 22-4-2020

CVE 2020010392

Pàg. 12-13

Signatura i segell de l’empresa:

ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TREBALLADOR PER COMPTE PRÒPIA O
AUTÒNOM L’EMPLEADOR.

https://bop.diba.cat

A

LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
(convocatòria aprovada pel Decret 2020..., de ...).

SOL·LICITANT: Nom:
DNI:

Pàg. 13-13

Núm. d’afiliació a la Seguretat Social:

2. Ponderació temporal (60 %) (casella 1 X 60%)11:

___________________

3. Facturació bruta estimada entre 1.1.2020 i 17.4.202012:

___________________

4. Diferència (casella 2 – casella 3)13:

___________________

Lloc i data:

Signatura i segell”

10

Aquesta dada s’haurà de correspondre amb les declaracions fiscals que hagi presentat el sol·licitant, o,
en el seu defecte per aplicar-se el règim de mòduls, amb la comptabilitat. Import expressat en euros.
11
Import expressat en euros.
12
Import expressat en euros.
13
Import expressat en euros.
14
Import expressat en %.
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El sol·licitant que signa aquesta declaració, als efectes de concórrer a la LÍNIA 1 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (convocatòria
aprovada pel Decret 2020..., de ...), afirma que les dades contingudes en aquesta
declaració són certes i es troben emparades pels documents fiscals i comptables que
està obligat a tenir.

Data 22-4-2020

5. Pèrdua estimada percentual ((casella 4/casella 2)X10014): ___________________

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

___________________

B

1. Facturació bruta entre 1.1.2019 i 30.6.201910:

CVE 2020010392

DECLARACIÓ SOBRE INGRESSOS ESTIMADA:

