
S02 - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

INTERESSAT  / BENEFICIARI
NOM / ENTITAT / RAÓ SOCIAL :
NIF/CIF/NIE TELÈFON: Correu-e:
NÚM. DE REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS:  
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS : 
NIF/NIE: TELÈFON: Correu-e:
NOTIFICACIÓ  ELECTRÒNICA :

Correu electrònic :
Mòbil :

3 - SOL·LICITO

Alta IAE. Model 036/037.
Certificat de situació censal.
Targeta acreditativa del número d'identificació fiscal (TIF)
Fotocòpia de les escriptures de constitució.

1. Que en el cas de concedir-se, s'accepta la subvenció.

3. Que s'autoritza a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a per demanar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria de la 
Seguretat Social certificació comprensiva de trobar-se el sol·licitant de la subvenció al corrent de les seves 
obligacions tributaries i socials, en els termes previstos a l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
4. 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. 
 

LLOC I DATA

2 - EXPOSO

1 - DADES IDENTIFICATIVES

5 - DECLARACIONS

A Sant Feliu de Guíxols, a 

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Sant Feliu per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al 
seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei.  
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament 

2. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Signatura

Que l'empresa a la que represento reuneix els requisits necessaris per tal de que l'Ajuntament em pugui atorgar les 
subvencions en espècie per a la transformació digital del comerç, serveis i restauració de Sant Feliu de Guíxols, 
d'acord amb la convocatòria i les bases específiques que la regulen. 

 

  

Per la qual cosa acompanyo la següent documentació: 

  

 

Fotocòpia de les escriptures amb posteriors canvis societaris.
Documentació acreditativa de l'apoderament/representació
DNI Representant

La línia de Subvenció: 
  

  

  

Gestió de xarxes socials. 
 Desenvolupament o actualització d'un web corporatiu. 
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NIF/NIE: 
TELÈFON:
Correu-e:
NOTIFICACIÓ  ELECTRÒNICA :
Correu electrònic :
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3 - SOL·LICITO
Alta IAE. Model 036/037.
Certificat de situació censal.
Targeta acreditativa del número d'identificació fiscal (TIF)
Fotocòpia de les escriptures de constitució.
1. Que en el cas de concedir-se, s'accepta la subvenció.
3. Que s'autoritza a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a per demanar a l'Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social certificació comprensiva de trobar-se el sol·licitant de la subvenció al corrent de les seves obligacions tributaries i socials, en els termes previstos a l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
4. 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.
 
LLOC I DATA
2 - EXPOSO
1 - DADES IDENTIFICATIVES
5 - DECLARACIONS
A Sant Feliu de Guíxols, a 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Sant Feliu per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al 
seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei. 
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament 
2. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Que l'empresa a la que represento reuneix els requisits necessaris per tal de que l'Ajuntament em pugui atorgar les subvencions en espècie per a la transformació digital del comerç, serveis i restauració de Sant Feliu de Guíxols, d'acord amb la convocatòria i les bases específiques que la regulen.
 
 
Per la qual cosa acompanyo la següent documentació:
 
 
Fotocòpia de les escriptures amb posteriors canvis societaris.
Documentació acreditativa de l'apoderament/representació
DNI Representant
La línia de Subvenció:
 
 
 
 
Gestió de xarxes socials.
 
Desenvolupament o actualització d'un web corporatiu.
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