
Instància de sol·licitud de subvenció específica 
(*)

1

2 Certificat de situació censal de l'Agència 
Tributària o document acreditatiu 036 o 037 
actualitzats.

En el cas de ser persona física també s'haurà 
d'aportar:

> Fotocòpia del DNI.

Quines obligacions tinc?
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Quins documents he de presentar?

Com la puc demanar?
Si disposes d'un local comercial a peu de carrer dins de 
Sant Feliu de Guíxols, la pots demanar telemàticament 
a través del web de l'Ajuntament: 
http://ciutada.guixols.cat/subvencions.

En el cas de ser persona jurídica també s'haurà 
d'aportar:

(*) Model normalitzat establert a la convocatòria, disponible al web de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a l’apartat de subvencions 
(http://ciutada.guixols.cat/subvencions) a les Subvencions sense 
concurrència dins de la Subvenció en espècie per a la digitalització del 
sector comercial del municipi de Sant Feliu de Guíxols.

> Fotocòpia de la targeta acreditativa del número 
d'identificació fiscal.
> Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
> Fotocòpia d'escriptures amb posteriors canvis 
societaris, si s'escau.
> Fotocòpia de l'escriptura de poders de la 
persona representant de la societat.
> Fotocòpia del DNI del representant.

Subvenció per a la digitalització del comerç, 
serveis i restauració de Sant Feliu de Guíxols

En què consisteix?
Acompanyament personalitzat de cinc mesos amb un 
equip per crear i implementar una estratègia digital 
(xarxes socials o web) adaptada a la teva empresa. 

Reunió presencial al inici de la subvenció.

Aportar informació i contingut visual de 
l'empresa.

Seguiment setmanal amb l'equip.

Compromís de realitzar el procés de digitalització 
durant el període subvencionable.

Què es farà?
Auditoria, anàlisi i definició de l'estratègia 
digital de la marca.

Implementació de l'estratègia digital. 

Traspàs de coneixements i formacions.

Quines són les línies de subvenció?
A l'hora de fer la sol·licitud, s'haurà de triar entre dues 
opcions:

> Gestió de xarxes socials.
> Desenvolupament o actualització d'un web 
corporatiu. 

Data límit:
 

2 d'agost de 2022
o fins exhaurir el pressupost

Per a més informació contacta amb l'Àrea de 
desenvolupament econòmic local al 972 32 70 33 o 
envia'ns un mail a andrea.ballesta@guixols.cat. 

http://ciutada.guixols.cat/subvencions
http://ciutada.guixols.cat/subvencions

