
Model de declaració responsable en relació a les mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 adoptades pel Real Decret-Llei 11/2020, 
de 31 de març i ple Consell d’Administració de PROMUSA. 

 
El/La Sr./a ________________________________amb DNI:_____________________, 
actuant en el seu nom propi i representació / actuant en nom i representació de l’empresa 
___________________ amb CIF:_____________________ (escollir el que correspongui), en 
la seva qualitat i condició de part arrendatària de l’oficina / local comercial / parada següent 
(en endavant entitat): (escollir el que correspongui) ________________ situat a 
_____________________________________número________, de Sant Cugat del Vallès, 
amb la present 
 
EXPOSA 
 
- Que ____________________________ostenta la condició de deutor arrendatari amb SPM 
Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) en relació a l’entitat 
anteriorment esmentada. 
 
- Que davant de la impossibilitat de presentar actualment el/s document/s acreditatius de 
la manca de recursos econòmics suficients, davallada o reducció del nivell de facturació o 
d’ingressos professionals en un 40% o més de la part arrendatària, amb la present 
 
 
DECLARA  SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
 
1.- Que __________________________, amb motiu i conseqüència directa de la declaració 
d’alarma sanitària esdevinguda per la COVID-19, es troba en situació de vulnerabilitat 
objectiva econòmica. 
 
2.- Que els motius que impedeixen l’aportació de la documentació acreditativa d’aquesta 
situació són:  
 
- 
- 
- 
 
3.- Que __________________________, una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves 
pròrrogues, aportarà els documents que no pot facilitat ara i els que reclami Promusa en el 
termini que s’indiqui. En cas de poder aportar alguna documentació, cal fer-la arribar a 
spm@promusa.cat 
 
4.- Que __________________________ és coneixedor/a de la responsabilitat que es deriva 
de la falsedat -per acció i/o omissió- de la present declaració i de les conseqüències, per 
tant, de l’aplicació indeguda de la moratòria excepcional del deute arrendatici així com en 
el seu cas, de la percepció d’ajudes públiques. 
 



A aquests efectes, entenc que es respondrà dels danys i perjudicis que s’hagin pogut 
produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures 
excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d’altre ordre a la que, la conducta dels 
quals, pogués donar lloc. 
 
Així mateix, entenc i assumeixo que l’import dels danys, perjudicis i despeses no podrà ser 
inferior al benefici indegudament obtingut per la part arrendatària, la qual incorrerà en 
responsabilitat, també, en els casos en els que, voluntària i deliberadament, busqui situar-
se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir  
l’aplicació de mesures d’ajuda com les previstes a la normativa i/o les acordades pel Consell 
d’Administració de Promusa. 
 
 

 
 
I per a que així consti, als efectes oportuns, ho signa/en a Sant Cugat del Vallès, el dia 
_____de_____________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Arrendatari ________________________ 
CIF/NIF número _____________________ 


