
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu 
a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol•licitud de subvenció. 

 

 

      ANNEX 1   
 

Instància de Sol·licitud de Subvenció 

EL/LA QUI SUBSCRIU SOL·LICITA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER AL PROGRAMA 
“AJUTS INVERSIONS BIOMARKET” PER A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES TITULARS DE PARADES EN EL MERCAT MAJORISTA 
ESPECIALITZAT EN PRODUCTES ECOLÒGICS DE MERCABARNA, BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS INVERSIONS PER 
ADEQUAR I CONDICIONAR LES SEVES PARADES A L’ACTIVITAT A REALITZAR, APROVAT PER ACORD DE COMISSIÓ DE GOVERN DE 
DATA DE DE 2021. 

1. DADES DE L’EMPRESA BENEFICIÀRIA 
 

NIF / CIF  

 
Nom persona física/jurídica sol·licitant 

 
Data constitució/naixement 

 
Nom complert representat (persones jurídiques) 

 
DNI 

Condició de la representació (Administrador/apoderat...) 
 

Adreça Empresa (carrer, número, pis i porta)  

Població CP 

Telèfon/s Correu electrònic (vàlid per notificacions) 

2. DECLARACIÓ PROGRAMA AJUTS INVERSIONS BIOMARKET 
Que mitjançant contracte d’arrendament, és titular d’una o més parades en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, 
BIOMARKET i que dins del termini que va des de que es va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al dia 31 de 
desembre de 2020, han fet importants inversions per adequar i condicionar la/es seva/es parada/es de venda a les necessitats de la comercialització 
d’aquest tipus de producte. 

Que la despesa per la realització d’inversions d’adequació i condicionament a la/es parada/es com a conseqüència de la construcció i instal·lació de 
cambres de fred, oficines, bascules maquinaria diversa, mobiliari, instal•lació elèctrica, equips informàtics, rètols , IVA no inclòs, han estat realitzades 
per empreses externes i pel següent import: 

d’entre 10.000 € a 34.999 € per empresa (persona física o jurídica) 
d’entre 35.000 € a 55.999 € per empresa (persona física o jurídica) 
d’entre 56.000 € a 94.999 € per empresa (persona física o jurídica) 
d’entre 95.000 € a 124.999 € per empresa (persona física o jurídica) 
de més de 124.999 € per empresa (persona física o jurídica) 

Que es coneixedor/a que no son subvencionables les següents despeses: 
- impostos indirectes, ni els impostos sobre la renda. 
- L’adquisició de béns d’inversió, inclús béns mobles. 
- El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica. 

Que amb la signatura d’aquesta declaració adopta el compromís de mantenir oberta/es i amb activitat la/es parada/es de les que son titulars com a 
mínim fins al dia 31 de desembre de 2022. 

3. DESIGNACIO COMPTE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

En cas de tenir dret a percebre la subvenció sol·licito i autoritzo que el pagament d’aquest es faci efectiu em el següent número de compte, del que 
soc titular  i del que aporto certificat digital de titularitat de compte, 
emès per l’entitat bancària. 

La persona signant DECLARA també que compleix i accepta els continguts de la declaració que consta a l’ Apèndix 1 d’aquesta sol·licitud. 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona beneficiària 
 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i garantia dels drets digital i el Reglament europeu vigent en la matèria, us 
informem que les vostres dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol•licitada. Podeu exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Miquel, 4. 08002 Barcelona. 

Signatura de la persona beneficiària 

Barcelona, de de 

 
Atenció, no signeu digitalment aquest document. 



 

APÈNDIX 1 
 

LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT DECLARA: 

 
- Que esta degudament constituïda i activa amb data d’alta d’activitat a efectes fiscals.

- Que és titular d’una o més parades en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET.

- Que dins del termini que va des de que va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al dia 31 de desembre de 2020, han fet importants 
inversions per adequar i condicionar la/es seva/es parada/es de venda a les necessitats de la comercialització d’aquest tipus de producte.

- Que té/nen oberta i amb activitat la/es parada/es de les que és/son titular/s en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, BIOMARKET.

- Que es troba al corrent del compliment de totes les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Barcelona i tributaries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

- Que l’import de l’ajuda no servirà per a oferir preus per sota dels considerats de mercat ni significarà una alteració de les condicions de lliure competència.

- Que dona la seva autorització per tal que l’Ajuntament de Barcelona/Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A accedeixi a la informació necessària i obtingui 
d’ofici les acreditacions necessàries per a la tramitació de la subvenció; en concret obtenció de les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions 
tributàries amb la Hisenda Municipal, l’Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social)

 

LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT ES COMPROMET A COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS I OBLIGACIONS: 

 
- Presentar les escriptures de constitució de la societat i de nomenament de càrrec/apoderament del seu representant (persones jurídiques) 

- Acreditar que té/nen oberta i amb activitat la/es parada/es de les que és/son titular/s en el en el Mercat Majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, 
BIOMARKET. 

- Demostrar, mitjançant l’aportació de les factures i comprovants de pagament de les mateixes, que han realitzat obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, 
equips informàtics..., en les parades del BIOMARKET de les que son titulars, dins del termini que va des de que es va signar el contracte d’arrendament de la 
parada/es del BIOMARKET fins al dia 31 de desembre de 2020. 
 Per demostrar que les factures estan pagades, s’haurà d’aportat la transferència realitzada a favor del constructor/instal·lador/proveïdor, còpia del xec o pagaré 

nominatiu o certificat expedit i segellat pe aquest conforme la/es factura/es esta/n pagades. 
 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics...s’han realitzat en o per a la/es parada/es del BIOMARKET, aquesta 

dada haurà de constar en la pròpia factura. En cas que aquesta dada no consti en la pròpia factura, s’haurà d’aportar un certificat expedit i segellat pel 
constructor/instal·lador/proveïdor especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics... es va realitzar en o per a la/es parada/es 
del BIOMARKET. 

 Per demostrar que les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics...s’han realitzat dins del termini que va des de que es va signar el 
contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins a finals 31 de desembre de 2020, es tindrà en compte la data de la factura. En el supòsit que la data 
de la factura sigui posterior però les obres/instal·lacions/compra de maquinaria, mobiliari, equips informàtics...s’hagi realitzat realment dins d’aquest període, es 
podrà aportar un certificat expedit i segellat pel constructor/instal·lador/proveïdor especificant que l’obra/instal·lació/compra de maquinaria, mobiliari, equips 
informàtics... es va realitzar dins del termini que va des de que es va signar el contracte d’arrendament de la parada/es del BIOMARKET fins al 31 desembre de 
2020. 

- Trobar-se al corrent de pagament de les rendes derivades del contracte d’arrendament subscrits amb Mercabarna per fer ús de la/es parada/es. 

- Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT. 

- Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS. 

- Estar al corrent del compliment d'obligacions econòmiques amb l’IMH (Ajuntament de Barcelona). 

- Presentar la instància de sol·licitud normalitzada i degudament complimentada. 

- Presentar la declaració d’ajuts de MINIMIS: segons model adjunt pàgina web de la Convocatòria de subvencions. 

- No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Complir qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la normativa vigent d’aplicació. 

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació. 

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable. 

- Comunicar a l’Ajuntament/Mercabarna qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no 
compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 

- Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament/Mercabarna. 

- Conservar els documents justificatius dels fons rebuts, inclosos en la justificació, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la 
persona que realitza la sol•licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la 
possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o 
la falsedat en la declaració. 

 
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a 
l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides. 

 
Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix 
la normativa aplicable en matèria de subvencions. 

 
L’Ajuntament de Barcelona i Mercados de Abastecimientos de Barcelona “Mercabarna” quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra 
mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 

 


