
 
 
ANNEX 1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS 
PER LA REPRESA DE LES SEVES ACTIVITATS COMERCIALS A MB MOTIU DE LA 
SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19 
 
En / Na ___________________________________, amb DNI/NIE núm. __________________, 

com a representant legal de l'establiment __________________________________________, 

amb adreça a  C/ _______________________________________, núm. ______  escala ____ 

bloc ______  porta ___ , telèfon ______________________________ i adreça de correu 

electrònic _______________________________________________ 

 
EXPOSO: 
 
a) Que tenim coneixement de les bases de concessió de subvencions en règim de concurrència 

no competitiva per a establiments comercials i de serveis per la represa de les seves activitats 
comercials amb motiu de la Covid-19 

 
b) Que reunim els requisits contemplats a la Convocatòria i, a tal efecte, aportem la documentació 
acreditativa a les línies subvencionables a sota marcades 
 
PER LA QUAL COSA SOL·LICITEM: 
 
Acollir-nos a la convocatòria de subvencions per als àmbits i els imports de subvenció que es 
relacionen a continuació i a tal efecte adjuntem els documents acreditatius de la justificació, que 
es detallen a l'apartat 9 de la Convocatòria. 
 

PROJECTE / ACTIVITAT IMPORT SUBVENCIÓ 
SOL·LICITAT 

Línia 1. Ajuts per al foment i manteniment del teixit comercial al detall i 
dels serveis de proximitat del casc urbà de Barberà del Vallès.  

Línia 2. Ajuts destinats al manteniment de l'ocupació per part del teixit 
comercial al detall i dels serveis de proximitat del casc urbà de Barberà 
del Vallès. 

 

Línia 3. Ajuts destinats a la realització de despeses i/o inversions per a 
la reapertura, l'adequació o la reorientació dels negocis.  

TOTAL  

 
A Barberà del Vallès, _________ de ___________________ de 2020 
 
Signatura de la persona representant de l'establiment 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari 
seran objecte de tractament per part del responsable que és l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la finalitat de gestionar els serveis oferits i realitzar les tasques administratives 
relacionades amb aquests. La base legal pel tractament és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, 
l’interès públic i/o l’exercici de poders públics. Pot exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant el correu electrònic barbera@bdv.cat. 
Pot contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades a dpd@bdv.cat. Les persones interessades tenen dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de 
Dades corresponent. Les dades personals es conservaran pel període legalment previst. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. 
Preguem que comuniqui de forma immediata a barbera@bdv.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat. 
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