
  
Ajuntament de Begur 

Informació bàsica de protecció de dades:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Begur 

Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de 

terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions 
Legitimació: Compliment d'obligació legal 

Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres 

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 Begur 

Trobareu més informació a l'adreça https://www.begur.cat 

 

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL.LICITUD DE LA 

SUBVENCIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL, AFECTADES PER LA CRISI 

DE LA COVID19 (ANNEX 2) 

 

Sol·licitant 

Nom i Cognoms o 
raó social 

 DNI / NIF  

En representació de  DNI / NIF  

Domicili   Codi Postal  

Població  Telèfon mòbil  

Correu electrònic 
 

 

 

Declaro: 

Que he tingut la següent pèrdua de facturació total. 

Que la comparativa entre l’exercici 2019 i 2020, mostra una pèrdua de facturació 

total d’igual o superior al 35%. 

Que els terminis de la comparativa són de l’1 de setembre fins el 31 de desembre 

2019, comparant-lo amb el període de l’1 de setembre fins el 30 de novembre 2020 

i una previsió del desembre 2020. 

 

TOTAL FACTURACIÓ ACTIVITAT DE L’1 DE SETEMBRE AL 31 DE DESEMBRE 

2019-2020 

  

 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL % 

2019    
   

2020    
PREVISIÓ   

COMPARATIVA     
  

 

 L’import no inclourà l’IVA, en el cas que sigui deduïble 

 D’aquests períodes, les activitats econòmiques hauran d’haver estat obertes 

un mínim de 2 mesos íntegres 

 

BEGUR, ____________________________ de 2020 

Signatura, 
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