
 

 

 

AJUNTAMENT 
DE 

CASTELL-PLATJA D’ARO 
(GIRONA) 

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER L’ADEQUACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS, 
D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS, DE RESTAURACIÓ I OCI NOCTURN EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ PERSONAL PER FER FRONT AL COVID 19 

 
 
Dades del sol·licitant 
 
Nom i cognoms:   
 
Sol·licitant / titular activitat:  
 
NIF/CIF:   
 
Domicili notificacions:  
 
Població:  Codi Postal:  
 
Telèfon:  e-mail:   
 
Nom comercial establiment:  
 
Domicili establiment:  
 
 
Dades bancàries: 

                              

IBAN entitat oficina DC número de compte 
 
 

DEMANA 

 

 Subvenció per a l’adequació dels establiments comercials, d’allotjaments turístics, de 

restauració i oci nocturn en matèria de protecció personal per a fer front al Covid. 

( Subvenció per a l’adequació dels establiments comercials, allotjaments turístics, restauració i 

oci nocturn, que en motiu de la crisi del Covid-19, es veuen obligats a adequar les seves 

instal·lacions per a la seva obertura, i per a la compra d’equips de protecció, d’higiene per fer 

front a aquesta situació. 

  

Més informació a les bases reguladores del règim generals de subvencions per a l’adequació 

dels establiments comercials, d’allotjaments turístics, de restauració i oci nocturn en matèria de 

protecció personal per a fer front al Covid). 

 



 

 

 

AJUNTAMENT 
DE 

CASTELL-PLATJA D’ARO 
(GIRONA) 

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:  

- DNI o fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal, segons 

s’escaigui.  

- Declaració de no concórrer en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de 

beneficiari, d'acord amb la normativa vigent  

- Certificat bancari de titularitat del compte. 

- Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 

amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 

- Memòria descriptiva de les actuacions realitzades.  

- Factures justificatives de les actuacions realitzades amb la data compresa entre el 14 de 

març i fins a  31 de desembre de 2020. 

- Fotografies de l’adequació dels locals 

 

Terminis: 

El termini per a sol·licitar aquesta subvenció és el llarg de l’any, un cop presentada la sol·licitud 

al registre de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i dirigides a l’Àrea de Promoció Econòmica 

Empresa i Ocupació, s’atorgarà un període de deu dies hàbils per esmenar la documentació 

requerida o aportar els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considera 

que desisteix de la seva petició. 

La resolució corresponent a cada sol·licitud s’emetrà en el termini màxim de dos mesos a 

comptar des de la data de la seva presentació fins a l’esgotament de la partida pressupostària 

vigent. 

 

El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre 

de presentació de les sol·licituds en el registre corresponent. 

 
D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les bonificacions 
establertes a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent de pagament 
amb l’Ajuntament. 
 

 
Signatura del sol·licitant, 

 
 
 

Castell-Platja d’Aro, a ............ d............................2020 


