En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT
DE LA SEU D'URGELL, i seu social a la Plaça dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment
atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la Plaça
dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA), o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat.S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de
Protecció de Dades

Ajuntament de la Seu d’Urgell-P2525200H

Plaça dels Oms 1 – 25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973350010 – Fax. 973350165

www.laseu.cat

Registre d'entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL MUNICIPI 2019 Exp. Núm. PE-ASP 2019/1
1. DADES PERSONALS
1.1 SOL·LICITANT
Nom
NIF

email

@

Telèfon fix

Tel. Mòbil

Adreça

Núm.

Pis

Localitat

C.P.

1.2 DADES PER LA NOTIFICACIÓ / REPRESENTANT (només si no és el sol·licitant)
Nom
NIF

email

@

Telèfon fix

Tel. Mòbil

Adreça

Núm.

Localitat

Pis
C.P.

2. DADES DE L’ESTABLIMENT COMERCIAL
Nom comercial
Ubicació:
Comerç
Professional
Tipus d’establiment:
Descripció establiment
relativa a la subvenció
que es demana

Bar

Restaurant

Bar restaurant

Serveis

3. LÍNEA DE SUBVENCIÓ A ESTABLIMENTS SOL·LICITADA (3.1. Bases)
3.1
3.2
3.3

Creació o traspàs
Reforma, ampliació o millores dels establiments
Creació d’ocupació

3.4
3.5
3.6

Creació de producte o activitat innovador
Joves menors de 35 anys o més grans de 55 anys
Implantació al centre Històric o aparador al c/Canonges

4. AUTORITZACIÓ
4.1- El sol·licitant haurà de seleccionar exclusivament una de les dues caselles: l’autorització o la denegació per a l’obtenció de les dades
sol·licitades. En el cas de denegació l’interessat haurà d’aportar personalment els certificats requerits.

□ Autoritzo a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a verificar tot allò declarat en aquest formulari, l’adequat compliment de totes les
condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud i, també, a comprovar que no s’incorre en cap de les prohibicions i
limitacions imposades per la legislació, per a la qual cosa podrà efectuar les gestions descrites a continuació:
1. Verificar que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària AEAT
2. Verificar que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària Catalana ATC
3. Verificar que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS
4. Verificar que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
□ Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

obtingui de forma directa aquestes dades.
Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i aquesta denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors
comporta la impossibilitat de tramitar aquesta sol·licitud, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest formulari tots els
documents acreditatius corresponents.
4.2Sol·licito rebre les notificacions relacionats amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici del dret que em reconeix
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

5. DOCUMENTS APORTATS
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia constitució societat (només societats)
Original de factures/rebuts segellats
Fotocòpia títol de propietat o contracte de lloguer
Original del rebut de traspàs (només traspassos)
Declaració responsable
Model Sol·licitud transferència bancària
Model Alta com a creditor a efectes econòmics

La Seu d’Urgell,

Signatura

de

de 2019

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT
DE LA SEU D'URGELL, i seu social a la Plaça dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment
atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la Plaça
dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA), o bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat.S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de
Protecció de Dades

DECLARACIÓ RESPONSABLE
NOM DEL SOL·LICITANT
Nom
Adreça
NIF/CIF

Telèfon

REPRESENTANT
Nom
Adreça
NIF

Telèfon

La persona citada més amunt, com a sol·licitant de la subvenció per a la promoció del
municipi 2018 de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell:
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
QUE totes les dades presentades en aquesta subvenció són certes.
QUE el/s titular/s de l’establiment comercial complim els requisits establerts en l’article 13
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per obtenir la condició de
beneficiari de la subvenció
I QUE
SI / No he rebut / sol·licitat cap ajuda o subvenció de cap altra Administració Pública,
l'objecte de la qual coincideixi amb la subvenció del compte justificatiu que es presenta en
aquest document. En cas afirmatiu, mencionar quines:
QUINES
HE REBUT

SI
NO

HE SOL·LICITAT

SI
NO

La Seu d'Urgell a

Signatura

de

del 2019.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a la Plaça dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a la Plaça dels Oms 1 , 25700 La Seu d'Urgell (LLEIDA), o bé per correu electrònic a:
dpd@aj-laseu.cat.S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Linia 3.2 - Reforma, ampliació o millores dels establiments
Llistat de pagaments a compte de la subvenció
Núm.

Data

Perceptor

NIF

Concepte

Base

TOTAL

Certifico que aquestes despeses s’han fet i que s’han abonat en la seva totalitat al proveïdor o subministrador.
La Seu d’Urgell, a

de

Signatura

de 2019

Iva

total

