
INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER LA DIGITALITZACIÓ, ADQUISICIÓ I 

SOCIALITZACIÓ DE MATERIALS ESCOLARS 

 

Dades sol·licitant 

Raó social NIF Núm. Registre municipal 
d’associacions 

 
 

  

 

Dades representant 

Nom NIF Representació amb la que 
actua 

 
 

  

 

Dades notificacions 

Domicili Codi Postal Població 

   

Correu electrònic Telèfon 

  

 

EXPOSO 

Que el centre que represento ha dut a terme adquisicions susceptibles de ser subvencionades 

per la convocatòria de subvencions per la digitalització, adquisició i socialització de material 

escolar de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols de l’any 2022. 

 

SOL·LICITO 

Que concediu a l’entitat a la que represento la subvenció , per la quantitat de                           euros, 

pel finançament de les despeses compreses en els Annexos. 

 

Per la qual cosa acompanyo la següent documentació: 

 ☐ Documentació acreditativa de l’apoderament/representació (si no està en poder de 

 l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols). 

 ☐ Projecte actualitzat d’ús socialitzat de llibres del centre (ANNEX 1). 

 ☐ Documentació justificativa de la realització de l’activitat a subvencionar (ANNEX 2). 

 ☐ Declaració responsable de les obligacions de transparència (ANNEX 3), si l’import de 

 la subvenció sol·licitada és superior a 10.000€. 

 



 ☐ Certificat del secretari/a del centre en el qual es desglossa el nombre d’alumnes 

 matriculats de cada curs donats d’alta al RALC (punt 4 bases). 

☐ Factures i altres documents acreditatius de la despesa i del pagament. 

DECLARO 

☐ 1. La subvenció sol·licitada supera el 40% del total dels ingressos anuals de l’entitat / persona 

física. 

☐ 2. Que el centre està exempt de declarar IVA. 

3. Que el centre es troba al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social 

4. Que s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per demanar a l’Agència Tributària i a 

la Tresoreria General de la Seguretat Social certificació comprensiva de trobar-se el sol·licitant 

al corrent de les seves obligacions tributàries, en els termes previstos a l’art. 14 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat 

amb l’article 13 de la Llei, 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba 

al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions. 

6. Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències condemnatòries 

fermes amb motiu d’una pràctica laboral considerada discriminatòria per raó de sexe o de 

gènere. 

7. Que, en cas de concedir-se, s’accepta l’import de la subvenció concedida 

8. Que les despeses informades corresponen a accions correctament realitzades per l'activitat 

per a la qual es sol·licita la subvenció. 

9. Que els imports informats són certs i queden justificats mitjançant factures pagades o altres 

documents comptables de valor probatori equivalent. 

10. Que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta, que 

sumat a l'ajut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols sobrepassi el seu cost total. 

11. Que ens comprometem a comunicar a l'Ajuntament de Sant Feliu qualsevol modificació que 

es produeixi respecte a les dades que consten a la present declaració i a la documentació que 

s'adjunta, que suposin un augment de les subvencions rebudes o una disminució de les despeses 

incloses al cost de l'actuació. 

12. Que ens comprometem a la custòdia de tots els documents originals que justifiquen la 

subvenció, per un termini mínim de 5 anys a comptar des de la presentació de la present 

justificació, així com a presentar i facilitar totes les dades i accessos que ens puguin ser exigits 

per l'Ajuntament de Sant Feliu per a la inspecció i comprovació de l'activitat subvencionada. 

 

 

A Sant Feliu de Guíxols, a __ de ______ de _____. 

  



ANNEX 3 INFORMACIÓ DE TRANSPARÈNCIA (A omplir únicament per aquelles entitats que 

sol·licitin un import superior a 10.000€). 

Que a efectes de donar compliment a L’article 15 de la Llei 19/2014, de transparència , accés a 

la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 

2014, s’informa a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de les retribucions dels òrgans de 

direcció i administració de l’entitat, que es relacionen a la següent taula: 

(Informar de tots els càrrecs. En cas de no existir retribució, informar nom, cognoms i càrrec i 

indicar “Import retribució” = 0€) 

NOM I COGNOMS CÀRREC IMPORT 
RETRIBUCIÓ* 

CONCEPTE** 

    

    

    

    

    

* Import anual brut en euros. 

** Salari, dietes, desplaçaments, etc... 
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