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SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A EMPRESES D’HOTELERIA, CAMPINGS I 
ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES PER CONTENIR LA 
PROPAGACIÓ DE LA COVID-19. 
 

S O L · L I C I T U D  

 
BENEFICIARI 
 
Nom, i cognoms        DNI     
Raó Social (persona jurídica)     NIF     
amb adreça a             
de       CP   Telèfon      
correu electrònic       
 
 
REPRESENTANT (si s’escau) 
Raó Social         DNI/NIF     
amb adreça a             
de       CP   Telèfon      
correu electrònic       
i en qualitat de      , presento la següent sol·licitud. 
 
 
EXPOSA:  

Que desenvolupa a Vilanova i la Geltrú les activitats següents d’hoteleria, càmping, establiments amb 
llicència d’oci nocturn: 

Activitat Adreces Locals 
  
 

Declaració responsable 

Qui subscriu declara: 

1. Que la entitat beneficiària no té deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, ni amb la Seguretat Social (Número 4 de les 
Bases reguladores i de la Convocatòria). 

2.Amb la finalitat exclusiva de comprovació de les dades anteriors, qui subscriu autoritza 
expressament a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè accedeixi als fitxers de l'Ajuntament que 
incloguin dades de caràcter personal, així com per fer les comprovacions corresponents amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social. 
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2. Assumir el compromís de comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, qualsevol canvi en les 
dades rellevants que afectin a l’objecte d’aquesta convocatòria de subvencions. 

 

SOL·LICITA: 

La concessió de la subvenció per les activitats indicades, segons les previsions de les Bases 
reguladores i de la Convocatòria, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 8 de novembre 
2021 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 16 de novembre de 2021). 

 

Us recordem que aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la sol·licitud de transferència 

bancària, degudament omplerta, signada i validada per l’entitat financera.  

 

Vilanova i la Geltrú, ___  de  ______________  de  2021 

(Signatura) 

 

 

 
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades l’informem que les seves dades seran tractades per gestionar 
la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment 
de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres àrees de l’Administració i/o institucions per poder dur a terme la 
gestió d’aquest tràmit. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les 
dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l'adreça Plaça de la Vila, 8 CP 08800 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “tutela dels drets”, o 
mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
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INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 
SUBVENCIONS COMPLEMENTÀRIES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A EMPRESES D’HOTELERIA, BARS I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
COM OMPLIR I ENVIAR EL FORMULARI 
 
Per tal d'emplenar i enviar les dades del formulari és imprescindible disposar com a mínim 
d'Adobe Reader 8.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest 
programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça 
"http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/". 
Per presentar cada formulari haureu de realitzar els passos següents: 
Pas 1. Emplenar degudament el formulari PDF. 
Pas2. Un cop completat el formulari, és recomanable desar-lo al vostre ordinador abans de 
signar-lo. Un cop signat, no us permetrà fer canvis. 
Pas 3. Signar electrònicament des del camp de signatura del final del pdf. 
Pas 4. Un cop signat és necessari gravar aquest formulari amb el botó “Desa”. Aquest arxiu 
corresponent a cada formulari, és el que s’ha d'adjuntar a cada acció de la sol·licitud en línia. 
Pas 5. Per completar el procés, cal enviar el formulari a través del tràmit corresponent de la 
pàgina web www.vilanova.cat , en concret a l'apartat “Tràmits” “Sol·licitud de subvenció per a 
microempreses, petites empreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Gletrú, afectats 
per la Covid-19”. Per aquest tràmit cal certificat digital, que pot ser el certificat de l’empresa. 
Accedir al tràmit i comprovar que les dades que consten de l’empresa són correctes. 
Adjuntar aquest formulari ple i signat. 
El vostre enviament només serà vàlid si heu realitzat l'annexió d’aquest document signat 
electrònicament. 
Opcions complementàries: Aquest formulari es pot imprimir, però està pensat pel seu 
funcionament electrònic, per tant, poden imprimir-se moltes pàgines en blanc. Si, tot i així, 
desitgeu imprimir-lo ho podreu fer des del menú "Arxiu" "Imprimir". Recordeu que aquesta 
impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlids els 
enviaments presentats de forma telemàtica a través de la pàgina web www.vilanova.cat. 
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