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SOL·LICITUD - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA - BASES REGULADORES PER A LA 

CONCESSIÓ D’AJUTS ALS PROFESSIONALS AFECTATS PEL CESSAMENT OBLIGATORI DE 

L’ACTIVITAT EN VIRTUT DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, DE 15 D’OCTUBRE, PER LA 

QUAL S’ADOPTEN NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ 

DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA,  

MODIFICADA PER LA RESOLUCIÓ  SLT/2568/2020, DE 19 D’OCTUBRE 

 

 
SOL.LICITANT  
Nom i cognoms o raó social 

 

DNI / NIF / CIF 

 
Nom comercial de l’activitat 

Número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (Si s’escau) 

 

REPRESENTANT (quan calgui) 
Nom i cognoms o raó social 

 
DNI / NIF / CIF 

 
 

DADES DE CONTACTE (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant) 
Domicili 
 

Codi Postal 

 

Població 

 

Correu electrònic 
 

Telèfons Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM (1) 

 
 

 
(1) Només a omplir en cas de persona física no obligada a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics. 

EXPOSO 

Que l’activitat econòmica que represento s’ha vist obligada al cessament de l’activitat de conformitat 

amb allò que disposa la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 

al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre. 

 

 
SOL.LICITO 

 

Que se m’atorgui l’ajut corresponent d’acord amb el que preveu la convocatòria. 

 

 
DECLARO 

 

1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta son certes. 

2. Que el/la sol·licitant no es troba inclòs en cap dels supòsits establerts a l’article 13 de la llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions per tenir la condició de beneficiari de 

subvenció. 

3. Que el/la sol·licitant accepta la subvenció en cas que li sigui atorgada. 

4. Que l’activitat econòmica gaudeix de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar-se 

(règim de comunicació,  llicència d’obertura ...etc.).   

 

 



Ajuntament de Banyoles 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.58.40.73 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.49.17 
NIF: P1701600G correu-e: promocio@ajbanyoles.org

5. Que estic el corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les obligacions amb la

Seguretat Social i l’Administració d’Hisenda, i autoritzo a l’Ajuntament de Banyoles a comprovar-

ho, accedint als registres públics de l’AEAT i de la Seguretat Social.

6. Que comunicaré a l’Ajuntament l’obtenció de ajuts o ajudes per la mateixa finalitat no previstes

inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de l’activitat

subvencionada.

7. Que em sotmeto a les accions de control financer que eventualment pugui realitzar l’Ajuntament

en compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de Subvencions.

8. Que l’activitat econòmica que represento s’ha vist obligada al cessament de l’activitat de

conformitat amb allò que disposa la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual

s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020,

de 19 d’octubre

9. Que em comprometo a la reobertura de l’activitat, en la fase de desescalada pertinent que

marqui la normativa vigent.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

- Còpia del DNI o CIF del sol·licitant (si no està en poder de l’Ajuntament de Banyoles)

- Còpia de l’escriptura d’apoderament (si no està en poder de l’Ajuntament de Banyoles)

- Còpia de l’escriptura de constitució (si no està en poder de l’Ajuntament de Banyoles)

- Còpia dels estatus degudament actualitzats (si no estan en poder de l’Ajuntament de

Banyoles)

- Imprès domiciliació bancària (ALTA, fitxa de creditor/tercer) segons el model que es troba

disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles (https://seu.banyoles.cat), llevat

que s’hagi presentat amb anterioritat i no hagi experimentat cap modificació.

  Banyoles,   de   de 2020 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.  
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions, comunicació 
d'actuacions i notificació de resolucions.  
Legitimació: compliment d'obligació legal (art. 6.1.c RGPD).  
Destinataris: les dades es poden comunicar a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud 
de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Banyoles.  
>Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web www.banyoles.cat.

Signatura  de l'interessat/representant,

https://seu.banyoles.cat/
http://www.banyoles.cat/
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