ANNEX I
SOL·LICITUD D'AJUDA AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ AMB MOTIU DE LA SUSPENSIÓ
DE LA SEVA ACTIVITAT A CAUSA DE LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA COVID-19, PER
IMPORT EQUIVALENT A LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA O ELIMINACIÓ DE FEMS I
RESIDUS SÒLIDS URBANS
Dades sol·licitant:
Nom i llinatges/Nom social:________________________________________________________________
DNI/CIF:__________________Domicili:_____________________________________________________
Localitat:_________________ CP:________ Província: _____________________ Telèfon:_____________
Correu electrònic:________________________________________________________________________

Dades del representant legal
Si és el cas, heu d'adjuntar la documentació que acrediti la representació legal:
Nom i llinatges/Nom social:________________________________________________________________
DNI/CIF:______________Domicili:_________________________________________________________
Localitat:______________________ CP:________ Província: ____________________________________
Telèfon:_____________ Correu electrònic:____________________________________________________
en representació de _______________________________ en qualitat de ____________________________
EXPÒS
Que he tengut coneixement de la convocatòria aprovada per part de l'Ajuntament de Sóller, de les ajudes al
sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat, per import equivalent a la taxa pel
servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans del primer trimestre de l’exercici 2021.
Que reunesc tots els requisits establerts a les bases de la convocatòria per ser beneficiària de les ajudes.
Que l'establiment/centre de treball pel qual sol·licito l'ajuda són:
-Nom comercial__________________________________________________________________________
-Ubicació_______________________________________________________________________________
Emplenar només en cas de comunitat de béns:
Indicació dels compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació que també tenen la
consideració de beneficiaris_________________________________________________________________

SOL·LICIT
Que em sigui concedit, d'acord amb la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut
d’una subvenció per import equivalent al rebut de la taxa esmentada.
Signatura

Sóller, _______ de __________________de 2021
Documentació que adjunt:
( ) Còpia DNI/NIE o NIF, o CIF.
( ) Còpia DNI/NIE de la persona que signa.
( ) Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud.
( ) Còpia del contracte de lloguer.
( ) Certificat expedit per l'entitat bancària de titularitat bancària. No s'admeten altres documents per acreditar
la titularitat de compte bancari, com poden ser un rebut, un document elaborat per l'interessat, etc.
( ) Declaració responsable complimentada (Annex II).

