Model de sol∙licitud Línia 2: AJUDES A EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC O HOSTALER
Procediment: Convocatòria de subvencions a activitats econòmiques afectades per la COVID‐19
Expedient: X2020000106

NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL
DNI / NIE / CIF :
ADREÇA, POBLACIÓ I CP:
NOM, COGNOMS i DNI REPRESENTANT:
TELÉFON MÒBIL:
CORREU ELECTRÒNIC:
MANIFESTO:

‐

‐
‐
‐

Que compleixo les condicions exigides a les bases 3 i 5 de la convocatòria. En particular:
 Soc legal representat d'una societat mercantil
que exerceix una activitat econòmica en el
sector de l’hostaleria o el turisme amb establiment obert a Sant Llorenç de la Muga i en actiu a
13 de març de 2020, que va haver de tancar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma
 No estic inhabilitat, intervingut judicialment, en situació de concurs de creditors ni condemnat a
la pena de privació d’obtenir ajuts o subvencions i em trobo al corrent de les obligacions
tributàries i socials amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social
Accepto les bases de la convocatòria, que declaro conèixer
Accepto rebre les notificacions d’aquest procediment per mitjans electrònics
Que acompanyo a la present sol∙licitud els següents documents:
DNI/CIF
Sol∙licitud o resolució ocupació via pública
Rebut escombraries industrial 1t 2020

Model 036 o certificat dades AEAT
Rebut autònoms o declarac. 1er Trim 2020

Per això, DEMANO:
La concessió dels següents ajuts per activitats econòmiques afectades per la COVID‐19, Línia 2 de
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga del 2020: (les línies 2.1 i 2.2 són alternatives, escollir una)
LÍNIA 2.1: Ajut de 500,00 € per a establiments amb terrassa que paguen taxa de terrasses
LÍNIA 2.2: Lots de promoció econòmica i turística per un import de 500,00 €
LÍNIA 2.3: Ampliació fins a un 100% de la superfície de terrassa autoritzada
LINIA 2.4: Ajut del 25 % de l’import de la taxa d’escombraries industrial
Signatura i data:

Sant Llorenç de la Muga, a
Sra. Alcaldessa
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
_____________
NOTA LOPD: Les dades facilitades seran incorporades a un expedient administratiu per tal de tramitar el procediment de
concessió de subvencions al que la sol∙licitud fa referència. L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i
oposició davant l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Responsable: la Sra. Alcaldessa

