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        AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO 
 
 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRIGIDES ALS BARS I 
RESTAURANTS SUBJECTES AL PAGAMENT DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL (TERRASSES D’ESTABLIMENTS O EXPOSICIÓ DE MERCADERIES). 

 
Persona o entitat sol·licitant 

Nom:       Cognoms:       NIF:       
 

Representat/da per: (si s’escau) 
Nom:       Cognoms:       NIF:       

 

Dades per a notificacions 
Titular de l’adreça:       

Adreça:       

Municipi:       CP:       

Telèfon fix:       Telèfon mòbil:       Fax:       

Adreça electrònica:       
 
 

Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital  
(imprescindible facilitar adreça de correu electrònic i número de telèfon mòbil pels avisos). 

 
Exposo: 
 

- Que compleixo els requisits establerts a les bases i la convocatòria per a la sol·licitud de la subvenció. 

- Que autoritzo l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per 
les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a 
la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta 
tramitació. 

- Que les meves dades bancàries per percebre la subvenció son les següents: 
 

      
............................................................................................................................................................................................... 

- Que adjunto la següent documentació: 
 

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
 En el cas de persones jurídiques fotocòpia del DNI de la persona representant, NIF de l’empresa peticionària, 

còpia de constitució o estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, i poders de representació i/o 
certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.  

 Certificat del compte bancari on es farà l’ingrés de la subvenció en el cas que no s'hagi sol·licitat cap altre ajut 
a l'Ajuntament 

 Còpia de l’alta de l’epígraf corresponent del CNAE de bar i/o restaurant. 
 Únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb qui figura com a subjecte/a passiu de l’IBI: 

Documentació que acrediti la seva condició de persona o entitat beneficiària. 
 

Sol·licito: 
 

- Que em sigui concedida la subvenció.  
 

Declaro responsablement: 
- Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. 

- Que no he estat sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons 
la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària. 

- Que no he estat condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions 
o ajuts públics. 

- Que estic informat/da que la percepció d’aquesta subvenció pot implicar l’obligació de presentar la declaració anual de 
l’IRPF.  

- Que estic al corrent de pagament de les meves obligacions amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro o, en cas 
contrari, accepto plenament que l’import de la subvenció s’apliqui a la minoració del deute. 

- Que en cas que es concedeixi la subvenció, consento que l’import es compensi totalment o parcialment amb la quota 
objecte de la sol·licitud. 
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Santa Cristina d’Aro,        de            de 2020 

Signatura, 
 

 
 
 
 
  
NOTA IMPORTANT 
L’article 66 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les 
sol·licituds que es formulin a l’Administració hauran de contenir les dades que s’assenyalen al formulari. 
 

 
 

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
AVÍS: La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 14.2 
obliga a totes les persones jurídiques, a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, des del dia 
2 d’octubre de 2016.  
Aquesta notificació en paper que rebeu serà de les últimes que us lliurarà l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. A partir 
d’ara, totes les notificacions (d’acord amb els articles 41, 43 i 44 de la Llei 39/2015) que us haguem de fer arribar seran 
generades pel nostre gestor documental i dipositades, mitjançant l’e-Notum, a la carpeta ciutadana del nostre web, a la qual 
podreu accedir, amb identificació.  
Segons l’article 14.1, totes aquelles persones físiques que vulguin rebre avisos de l’enviament de notificacions cal que ens 

proporcionin una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil. Un enllaç en aquests avisos, mitjançant correu 

electrònic o telèfon mòbil, els permetrà accedir a la documentació. 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per deixar 
constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves 
competències i funcions.  Únicament seran comunicades a  altres administracions públiques en els casos previstos 
legalment. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes 
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre de l‘Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. 
 

 
 


