
 

IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR  

INFORMACIÓ. D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa  a la 

persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de l’Ajuntament, i que podrà exercir els drets 

d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.  

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS ALS PROFESSIONALS AFECTATS PEL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT, 

DEL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR, EN VIRTUD DEL RD 463/2020, DE 14 DE MARÇ 

DE 2020, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER LA GESTIÓ DE LA 

SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19  

Sol·licitant  

Nom i cognom o raó social          DNI/NIF/CIF 

Nom comercial de l’activitat:     

 

Dades del/la Representant Legal, si s’escau. 

Cognoms     Nom   DNI/Passaport 

Càrrec amb el que actua 

 
 
Dades de contacte  

  
Domicili  Codi Postal Població  

 
Correu electrònic  

 
Telèfons  

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

 Si      

 No 

(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 per allò que 
disposa el Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.  

Sol·licitud de subvenció: Sol·licitant  

Activitat         

Quantitat sol·licitada: 

 

 



 

IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR  

INFORMACIÓ. D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa  a la 

persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de l’Ajuntament, i que podrà exercir els drets 

d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.  

 

Documentació que s’acompanya (marqueu el que correspongui): 

 Còpia del DNI/CIF/NIF del sol·licitant 

 Escriptura de constitució o Estatuts (només per persones jurídiques) 

 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat i indicant la modalitat per a la qual 

es sol.licita la subvenció. (model adjunt- annex 1) 

 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. (model adjunt- annex 

1) 

 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 

normalitzat. (model adjunt- annex 1) 

 Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 Import que es sol·licita, acompanyat de còpia de les factures i altres documents 

justificatius de la despesa presentada  

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

troba disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar llevat que s’hagi 

presentat amb anterioritat i no hagi experimentat cap modificació. 

 Per a la modalitat B, balanç d’ingressos i despeses del període Gener-Juny de 2019 i 
Gener-Juny de 2020 que acreditin la disminució d’ingressos 

 

Signatura del/la sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell 

 

 


