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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
A emplenar per l'Ajuntament:
Àrea / Unitat competent:
Expedient:
Registre d'Entrada:
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA MILLORA, REHABILITACIÓ I NOVA IMPLEMENTACIÓ D'ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS I/O CASES TALLER AL PLA DE BARRIS (1)
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
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F045 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA MILLORA, REHABILITACIÓ I NOVA IMPLEMENTACIÓ D'ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS I/O CASES TALLER AL PLA DE BARRIS (1)
28/10/2013
Us exposo:
Us exposo
Que estic interessat/ada en participar a la convocatòria de subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri del Puig-Eixample de Llevant, i 
Que adjunto la següent documentació:
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Que es tingui per presentada la sol·licitud i per aportada la documentació requerida en les bases particulars per a la convocatòria de subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri del Puig-Eixample de Llevant.
DECLARACIÓ JURADA
 
D'acord amb les bases particulars per la convocatòria de subvencions per la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri Puig-Eixample de Llevant, base quarta, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
 
DECLARA:  Que, com a propietari/a del local anteriorment identificat, es compromet a no augmentar el preu del seu lloguer durant cinc anys.
Dades identificatives del/la propietari/a del local:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del local:
Dades del local
Dades del local
Annex I
DECLARACIÓ JURADA
 
D'acord amb les bases particulars per la convocatòria de subvencions per la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri Puig-Eixample de Llevant, base segona, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
 
DECLARA: no ser familiar fins el quart grau de consanguinitat ni afinitat amb el propietari del local anteriorment identificat.
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
Dades identificatives del/la propietari/a del local:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del local:
Dades del local
Dades del local
Annex II
DECLARACIÓ JURADA
 
D'acord amb les bases particulars per la convocatòria de subvencions per la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri Puig-Eixample de Llevant, base cinquena, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
Annex III
DECLARACIÓ DEL/LA REPRESENTANT
 
D'acord amb les bases particulars per la convocatòria de subvencions per la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri Puig-Eixample de Llevant, base cinquena, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
 
DECLARA: Que no es troba inhabilitat/ada per contractar amb les Administracions Públiques, o per obtenir subvenció de les mateixes i de trobar-se facultat per actuar en nom de l'entitat.
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
Annex IV
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: 
Dades del/la representant
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
  
D'acord amb les bases particulars per la convocatòria de subvencions per la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del Barri Puig-Eixample de Llevant, base cinquena, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
 
 
DECLARA sota la seva expressa responsabilitat estar al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
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