
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS 
AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19 3a ONADA 2021  

Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF

En representació de DNI/NIF

Domicili Població

Adreça electrònica Codi Postal Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques 

Persona de contacte per a la gestió de la subvenció
Nom i cognoms DNI/NIF

Adreça electrònica Telèfon mòbil

Dades subvenció a sol·licitar Import total sol·licitat (euros)

Demano

Que assabentat/da de la convocatòria de les subvencions aprovades a la junta de govern local de 8 d'abril de 2021, 
i complint els requisits establerts, em sigui concedida la subvenció.

Documents adjunts  Data i signatura
Compte justificatiu subvencions (model normalitzat) 
Fitxa del creditor

Palafrugell, 
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Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

Línia 1. Ajuda per restaurants, bars, gimnasos, comerços i activitats docents, de lleure infantil i juvenil o 
d’intervenció socioeducativa amb restriccions d'obertura (Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener)
Línia 2. Ajuda per la resta d'activitats econòmiques sense restriccions d'obertura (Resolució SLT/1/2021, de 4 
de gener) però amb pèrdues econòmiques 

Declaro
No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, ni ser deutor en cap concepte de la hisenda municipal
Tenir la llicència d'activitats a nom del sol·licitant o haver presentat la comunicació d'obertura i no tenir requeriments 
pendents o estar en tràmit de comunicació de transmissió d'activitat.
L'activitat estava donada d'alta a la matrícula fiscal de l'IAE de l'1 de gener a 31 de març de 2021
Que el contingut de tota la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud és certa

(marcar només una de les 2 opcions)

Nom comercial de l'empresa:

(sota la meva responsabilitat)
formació bàsica de protecció de dades
esponsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
inalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
fectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
egitimació: Compliment d'obligació legal.
estinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
rets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
actament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
robareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
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