
 

 
 

 Sol·licitant 

 Sr. Nom o 
Raó social: 

 Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 

Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 

Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 

 

 

 

 

 

 

Demano 
 

 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
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Sol·licitud dels ajuts “Aixequem persianes” 

Situació de la persona sol·licitant, en cas de persones físiques: 

 Empresariat individual cotitzant al règim especial de treballadors per compte pròpia de la 
Seguretat Social (RETA) 

 Persona menor de 30 anys a la data de publicació de la convocatòria 

 Persona major de 45 anys a la data de publicació de la convocatòria 

 Dones empresàries 

 Persona en situació de violència de gènere1 

Tipus de naturalesa jurídica de l’empresa/entitat sol·licitant: 

 Empresariat Individual 

 Fundació / Associació 

 Societat Cooperativa Catalana Limitada / Societat Anònima Laboral 

 Centres d’Inserció Laboral / Centres Especials de Treball 

 Societats Mercantils: societats limitades / societats anònimes 

 Societats Civils / Comunitats de Béns / E.S.P.J. i similars 

 Altres, cal especificar:  

Tipus de projecte empresarial: 

 Projecte innovador en el seu sector2 

 Projecte amb viabilitat tècnica, econòmica i financera, segons pla d’empresa aportat 

 Projecte d’Experiència Singular que millora la dinamització del barri2 

 Projecte de millora la complementarietat del MIX Comercial de la zona2 

 Projecte d’Economia Social2 

Dades identificatives de l’activitat i del local: 

Nom comercial:  

Adreça:  Codi postal:  

Municipi:  Barri:  

Metres quadrats útils:  Preu lloguer mensual:  

Activitat a desenvolupar:  

Justificació de l’ajut 
sol·licitat: 

 

 

 

                                                      
1 Justificant fefaentment 

2 Segons es justifica en la memoria descriptiva del projecte adjunt a la sol·licitud dels ajuts 
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Ajuts sol·licitats: 

 Ajut econòmic a fons perdut per inici de l’activitat amb factures i comprovants de pagament3 

 
Ajut econòmic a fons perdut per pagaments a l’Ajuntament o 
assegurança de lloguer i comprovants de pagament4 

                                        EUR 

 

 Taxa inici d’activitat                                                                    EUR 

 Certificació tècnica per a l’inici de l’activitat                                        EUR 

 Impost construccions, instal·lacions i obres (ICIO) EUR 

 Assegurança pagament lloguer5                                       EUR 

Declaro 

1. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la 
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Girona, així com de les obligacions amb la 
Seguretat Social. 

2.  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.  

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

4. Que estic al cas i que accepto les condicions del programa per a poder ser beneficiari/ària 
de l’ajut Aixequem Persianes. 

5. Autoritzo a l’Ajuntament de Girona per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les 
certificacions d’estar el corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la 
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Girona. 

6. Autoritzo a l’Ajuntament de Girona a revisar la documentació que hàgim presentat en 
altres convocatòries del mateix ajuntament per a la mateixa finalitat. 

7. Declaro que he sol·licitat i/o rebut els següents ajuts pel mateix concepte i em comprometo 
a declarar si se n’han rebut de nous durant l’any de la convocatòria: 

 

Ajut Import Entitat atorgant Data 

    

    

 
 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

Signatura, 

                                                      
3 Fins al 100% amb un límit de 2500€ 
4 Fins a 1000€ 

5 No confondre amb l’assegurança del local, ni la de responsabilitat civil, ni la d’accidents 
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Declaració de la propietat del local 

Dades de la persona propietària 

Declara 

1. Que aquest local ha estat tancat i sense cap tipus d’activitat econòmica des de __________ .

2. Que no repercuteix ni repercutirà l’IBI a la persona arrendataria.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

Signatura, 

5 Del local situat a Girona del qual sóc propietari/ària  

Declaració conforme el local porta més de tres mesos tancat 

Declaració amb el compromís de no repercutir l’IBI 

Nom i cognoms: 

Document identificatiu: 

Adreça:5 Codi Postal:
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