
Ajuntament de Taradell

Sol·licitud subvenció a activitats econòmiques i locals comercials i establiments oberts 
al públic de Taradell amb motiu de la situació generada pel COVID-19

Actuo en nom propi

Actuo en representació de la persona interessada

Caràcter de l'actuació

Dades de la persona interessada

Cognoms i nom o raó social

Núm. de documentTipus de document

Codi postal Població Província País

Domicili

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax Correu electrònic DEH

Dades de la persona representant

Cognoms i nom o raó social

Núm. de documentTipus de document

Codi postal Població Província País

Domicili

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax Correu electrònic DEH

Objecte de la sol∙licitud

LÍNIA 1.- Activitats econòmiques AMB establiments oberts al públic a Taradell 

LÍNIA 2.- Activitats econòmiques SENSE establiments oberts al púlbic a Taradell

Exposo

Adjunto la documentació relacionada a l'art. 6 de les bases de concessió de subvencions a les activitats econòmiques i locals 
comercials de Taradell en motiu de la sitaució generada pel COVID-19, i em presento a la convocatòira:

Sol·licito

Que s'atorgui a favor del sol·licitant la màxima subvenció possible.



Ajuntament de Taradell

Notificacions electròniques

Autoritzo que l’Ajuntament pugui practicar les notificacions, comunicacions i altres informacions 

mitjançant notificació electrònica.

Documentació aportada

Dret a la informació en protecció de dades

Les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per AJUNTAMENT TARADELL, amb CIF P0827800D, i 
domicili al carrer de la vila, 45, 08552 Taradell amb la finalitat de gestionar la sol·licitud i totes aquelles gestions inherents als 
serveis i tràmits sol·licitats.

Les dades es conservaran mentre perduri el procediment en qüestió, i, en tot cas, durant el termini legalment previst 
per les normatives en cada moment vigents. 

Les dades no se cediran a tercers sense l’autorització prèvia de l’interessat, a excepció d’aquells organismes públics els 
quals estem obligats per imperatiu legal. 

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i 
supressió davant del Responsable del tractament: Ajuntament de Taradell per correu postal o e-mail 
dpo@taradell.cat. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant correu electrònic a dpo@taradell.cat o per correu postal 
al carrer de la Vila 45, 08552 Taradell. 

Datació

Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Taradell

Datació i signatura

Signatura

Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.

En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.

Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19

Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi 
estiguin acollits corresponent al mes de febrer de 2020.

Declaració responsable (Annex 1)

Justificació de la despesa vinculada a l’activitat des de la declaració de l’estat d’alarma (Annex 2).
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