ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:
CESSIÓ D’ESTUFES EXTERIORS A ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB
TERRASSA DE SANT FRUITÓS DE BAGES, AMB MOTIU DE LES RESTRICCIONS
D’AFORAMENTS DELS INTERIORS PER LA COVID (convocatòria aprovada Junta
de Govern Local de 29/12/2020).

EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social:
DNI/CIF:
Domicili / domicili social:
Correu electrònic:
Telèfon:

REPRESENTANT LEGAL1
Nom i cognoms:
DNI:

ESTABLIMENT I ACTIVITAT
Nom comercial:
Activitat econòmica:
Ubicació2:

1
2

En el cas d’empreses jurídiques, el representant ha de ser el signatari d’aquest annex.
S’indicarà el lloc on es troba l’establiment.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.
2n. Que, per les característiques de la seva terrassa, pot complir amb els requisit de
l’Ordenança municipal d’ocupació de la via pública, especialment els que fan
referència a la localització i ús de les estufes:
-

-

Les estufes s’hauran de situar a l’interior del perímetre autoritzat de la terrassa.
Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’hauran de deixar
sense funcionament les estufes
No s’autoritzarà instal·lar les estufes a menys de 2 metres de la línia de façana
dels immobles, d’arbres, fanals i elements similars. S’indicarà la viabilitat de la
instal·lació de les estufes a partir de la seva implantació específica.
Quan s’instal·lin estufes, els elements tèxtils de la pròpia terrassa (tendals,
para-sols, paravents, entre d’altres) haurà de ser no propagadors de la flama.

3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet
a complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de
conformitat amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que
sol·licita i que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es troba al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5è. Que accepta sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament. A tal efecte, autoritza expressament a
l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de
la Seguretat Social.
6è. Es compromet a comunicar qualsevol modificació que pugui presentar
transcendència per aquesta subvenció durant la seva tramitació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Plànol de la terrassa, amb indicació de la ubicació de l’estufa.
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SOL·LICITUD
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana poder concórrer a la subvenció per
la CESSIÓ D’ESTUFES EXTERIORS A ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB
TERRASSA DE SANT FRUITÓS DE BAGES, AMB MOTIU DE LES RESTRICCIONS
D’AFORAMENTS DELS INTERIORS PER LA COVID (convocatòria aprovada Junta de
Govern Local de ...).i que se li reconegui la condició de beneficiari i, a tal efecte,
formula la declaració responsable que consta en aquesta mateixa instància.

LLOC I DATA

SIGNATURA
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