
  
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 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS 

AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19 

 

Sol·licitant 

Nom i Cognoms o 
raó social 

 DNI / NIF  

En representació de  DNI / NIF  

Domicili   Codi Postal  

Població  Telèfon mòbil  

Correu electrònic* 

 
 

Activitat IAE (epígraf)  

 

Persona de contacte per a la gestió de la subvenció 

Nom i Cognoms o 
raó social 

 DNI / NIF  

Correu electrònic*  Telèfon mòbil  

*obligatori per poder tramitar la notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, a l’adreça indicada 

anteriorment 
 

 

Sol.licto: 

  

Que assabentat/da de la convocatòria de les subvencions aprovades a la Junta de 

Govern Local del 9 de desembre 2020, i complint els requisits establerts a les 

bases, em sigui concedida la subvenció: 
 

Per activitats professionals 

Per locals professionals 

Per establiments comercials i estètiques 

Per a restaurants, bars, cafeteries i bars d’oci nocturn 

Per a càmpings i hotels 
 

 

Declaro: 

 

No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 

18/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutor en cap 

concepte de la hisenda municipal 

Tenir la llicència d’activitats i no tenir requeriments pendents 

L’activitat estava donada d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE a 16 d’octubre 2020 

(A4) o setembre 2020 (A5) 

Que el contingut de tota la documentació que s’adjunta amb la sol·licitud es certa 

Certifico que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament 

de Begur 
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Adjunto la documentació: 

 

Model declaració responsable 

Fitxa creditor 

Certificats de l’agència tributària i de la seguretat social conforme estic al corrent 

de les seves obligacions 

  

 

BEGUR, ____________________________ de 2020 

Signatura, 


