
 
 

 

 

Sol·licitud subvencions per al sector de la restauració afectats per les 
mesures restrictives provocades pel Covid19 a Centelles. Any 2021 

 

Dades d’identificació de la persona o empresa 
 

Nom:                                 Primer cognom:                        Segon cognom: 
DNI/NIE/CIF: 
Telèfon:                            Adreça de correu electrònica: 
Adreça: 

 

Dades de l’establiment 
 

Nom establiment: 
Adreça:                              
Telèfon: 

 

Línies subvenció 
 
 Línia 1: Per aquells establiments obligats a tancar el negoci total o parcial per les mesures 
extraordinàries pels decrets Covid19 any 2021. 
 Línia 2: Per aquells establiments que poden justificar despeses d’ocupació via pública 
 

Dades bancàries 
 
IBAN 
 
__ __ __ __        __ __ __ __        __ __ __ __        __ __ __ __        __ __ __ __        __ __ __ __ 
 

Documentació obligatòria que s’adjunta : 
 
 Fotocòpia NIF/NIE 
 Fotocòpia CIF, en cas d’empresa 
 Últim rebut autònoms pagat 
 

Autoritzacions: 
 
 Autoritzo la cessió de dades i la documentació adjunta a l’Ajuntament de Centelles per ser 
utilitzades en la gestió d’aquesta sol·licitud. 
 Autoritzo a l’Ajuntament de Centelles a comprovar que es troba el corrent de les obligacions 
fiscals i tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència tributària i la Seguretat Social.  
 
 



 
 

 

 

Declaracions: 
 
 Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
- Que compleixo els requisits per acollir-me a les subvencions 
- Que he hagut de suspendre l’activitat econòmica de forma total o parcial com a mesura 

derivada del COVID-19 durant l’any 2021. 
- Que compleixo amb els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
- Que tinc la llicència d’activitat vigent. 
- Que estic donat d’alta en el cens d’activitats econòmiques del sector de la restauració. 
- Que em trobo al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament, 

l’Agència Tributària i la Seguretat Social.  
- Que accepto les bases de la subvenció. 
- Que els documents presentats són còpies idèntiques dels originals. 

 
Signatura:                                                        Centelles,   ____, de ________________ de 20__ 


