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SUBVENCIONS PER A GIMNASOS, BARS I RESTAURANTS AFECTATS 
PER LA RESOLUCIÓ SLT/1/2021, DE 4 DE GENER 

 
 
 
SOL·LICITANT: 
 
Nom i cognoms: ___________________________________________________  
 
NIF:_______________________ Telèfon:______________________________  
 
Correu electrònic: _________________________________________________   
 
Adreça: _________________________________________________________  
 
Nom comercial: ___________________________________________________  
 
Adreça del local: __________________________________________________  
 
Activitat econòmica: ________________________________________________  
 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA (ART. 7 CONVOCATÒRIA): 

1. Quin període de temps has hagut de tancar obligat per la normativa sanitària? 
(especificar dates concretes) En el temps que has pogut obrir, tenies 
restriccions d'horari d'obertura? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Com s'ha vist afectada la teva activitat econòmica? (explicació el més 
detallada possible en quant a aspecte econòmic, funcionament, etc.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. La teva empresa ha estat en situació d’ERTO? A quantes persones ha afectat? 

Durant quant de temps? (cal adjuntar resolució estimatòria de l'ERTO) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Has pogut accedir a altres ajudes? (informació a efectes estadístics, aquesta 

subvenció és compatible amb altres ajudes que es puguin obtenir) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. La teva activitat econòmica és de temporalitat: 

□ Durant tot l'any (com a molt tanquem durant les vacances) 

□ Estacional, funciona només durant una part de l'any  

     En quina part de l'any? _______________________________________________ 

 

6. Altres dades d'interès: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ADVERTÈNCIES 

 Quedo informat que l'objectiu d'aquesta subvenció és la cobertura de les 

pèrdues ocasionades per la COVID-19. Per això, si el meu benefici 

empresarial en l'any 2021 (sense tenir en compte l'import d'aquesta 

subvenció) ha augmentat en comparació amb els anys 2018, 2019 i 2020, 

hauré de retornar la subvenció. 

 Quedo obligat a la presentació del compte de pèrdues i guanys corresponent 

als exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, i les declaracions tributàries de 

l'impost sobre els beneficis empresarials (IRPF o IS, segons el cas), abans 

del 31 de juliol de 2022. La manca de presentació d'aquests documents 

comporta la pèrdua de la subvenció. 

 Sóc coneixedor que el falsejament de la informació incorporada en aquesta 

sol·licitud té la condició d'infracció molt greu, i se sancionarà de la manera 

prevista en la Llei General de Subvencions. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR: 

 

 Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els 

requisits exigits en l'article 13 de la Llei General de Subvencions. 

 

 Justificant de la titularitat del compte bancari on s'ingressarà l'import de la 

subvenció. 

 

A Ulldecona, el ________ de ___________________ de ________ 

 
(Signatura) 
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