
  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 

  

Concessió d’ajuts extraordinaris en règim de concessió directa  
a les activitats de bar i restauració de Vilanova del Vallès 

 
 

1.- Dades identificatives del/de la sol·licitant 

 
Raó social de l’establiment:_________________________________________________ 

CIF/NIF:______________________ 

 
De la persona que presta l’activitat:  

Nom i cognoms _________________________________________ NIF _____________ 

Adreça ____________________________________ Població _____________________ 

CP________ Telèfon _______________ Adreça electrònica _______________________ 

 
Representant legal (si s’escau): 

Nom i cognoms _________________________________________ NIF _____________ 

Adreça ____________________________________ Població _____________________ 

CP________ Telèfon _______________ Adreça electrònica _______________________ 

 

2.- Dades identificatives del/de la representant legal (en el cas de persones 
jurídiques) 

 
Nom i cognoms _________________________________________ NIF _____________ 

Adreça ____________________________________ Població _____________________ 

CP________ Telèfon _______________ Adreça electrònica _______________________ 

 

3.- Declaració jurada 

 
DECLARO, en el meu nom o de l’empresa que represento i sota la meva 
responsabilitat, el següent: (marqueu-hi una X) 
 

No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de 
persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tenir ubicat l’establiment al terme municipal de Vilanova del Vallès 
 
Que l’activitat que desenvolupo està emparada per llicència o autorització. 
 
Que l’activitat s’ha iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020, d’acord amb les 
dades fiscals i de Seguretat Social 
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Estar al corrent de les obligacions fiscals, laborals i tributàries davant de 
l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència Tributària. 

 
No tenir en tràmit cap expedient disciplinari a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 
en relació a l’activitat per la que es demana la subvenció 
 
Estar en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la 
Seguretat Social, en cas que la persona beneficiària sigui persona física. 
 
Que els m² afectats directament per l’activitat són __________ 

 
Important: els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida 
per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu 
atorgament. 
L’Ajuntament verificarà els m2 segons les dades de la fitxa cadastral. 

 

4.- Sol·licitud 

 
Per tot això, SOL·LICITO: 
 
Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament del corresponent ajut, 
d’acord amb les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris 
als establiments de bar i restauració de Vilanova del Vallès, i acompanyant la 
documentació que es relaciona: 

 

PER A LES PERSONES FÍSIQUES, relació de documentació que s’adjunta 
a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 

 
Còpia del document d’identificació fiscal (NIF/CIF/NIE) de la persona sol·licitant. 
 
En cas que el sol·licitant no sigui propietari del local, haurà d’aportar contracte de 
lloguer. 
 

PER A LES PERSONES JURÍDIQUES, relació de documentació que 
s’adjunta a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 

 
DNI de la persona que presenta la sol·licitud 
 
Acreditació de poders 
 
NIF de la persona jurídica 
 
Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica inscrits en el Registre 
corresponent 
 
En cas que el sol·licitant no sigui propietari del local, haurà d’aportar contracte de 
lloguer. 
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5.- Autorització 

 
La persona sol·licitant autorització a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès a sol·licitar de 
l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives 
al compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social per comprovar 
el compliment dels requisits establerts en la convocatòria dels presents ajuts. 
 
Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat anteriorment. 

 

6.- Dades bancàries 

 
Sota la meva responsabilitat declaro que el titular de les dades bancàries que hi ha a 
continuació correspon al sol·licitant. 

 
Raó Social/Nom i cognoms: ______________________________________________ 
 
Codi compte:  IBAN Codi entitat Oficina DC Número compte 
 
 

 
 
 
El sol·licitant/El representant legal, 
 
Nom i cognoms: ______________________________________ 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Vilanova del Vallès, _____ d’/de _______________  de 2021 
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