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Instància sol·licitud Subvenció amb concurrència
9.0.0.2.20120627.2.874785
972327000
Ajuntament Sant Feliu de Guíxols
S02 - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AMB CONCURRÈNCIA
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 :
Convocatòria BOP núm:: 
1. La subvenció sol·licitada supera el 40% del total dels ingressos anuals de l’entitat/associació/persona física:  
3. Que, en el cas de concedir-se, s’accepta l’import de la subvenció concedida. 
4. Que l’import atorgat es destinarà exclusivament al concepte o activitats sol·licitats. 
5. Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
6. Que s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Feliu 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. 
7. Que no està incurs en cap del 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. 
8. Que disposa dels llibres comptables i la resta de documents en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, amb 
la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control. 
9. Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes amb motiu d’una pràctica laboral 
considerada discriminatòria per raó de sexe o de gènere. 
Data convocatòria: 
PETICIÓ
DADES IDENTIFICATIVES
DECLARACIONS
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 
% Bestreta:
( màxim 70 % )
2. L'entitat està exempta de declarar l'IVA:
Pressupost total de l’activitat/s a subvencionar: 
Import sol·licitat: 
Aquest camp no s'ha d'omplir, es farà automàticament en omplir la fitxa S04
S03 - ANNEX 1 - MEMÒRIA D'ACTUACIÓ DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR
Nom del projecte/activitat:
ACTIVITAT / PROJECTE A SUBVENCIONAR
Període d'execució:
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A REALITZAR
(a detallar les activitats a realitzar, el nombre de participants, les dates previstes de realització, els mitjans a utilitzar, ...)
S04 - ANNEX 2 - PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT A REALITZAR
DESPESES
PRESSUPOST TOTAL
A. Despeses relacionades directament amb l'organització de les activitats a subvencionar
Suma despeses apartat A
S04 - ANNEX 2 - PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT A REALITZAR
DESPESES
PRESSUPOST TOTAL
B. Altres despeses relacionades amb el funcionament ordinari de l'entitat
Suma despeses apartat B
TOTAL DESPESES (A+B)
S04 - ANNEX 2 - PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT A REALITZAR
INGRESSOS
PRESSUPOST TOTAL
Subvenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ingressos propis de l'entitat
TOTAL D'INGRESSOS
RESUM INGRESSOS I DESPESES
PRESSUPOST TOTAL
Ingressos
Despeses
TOTAL INGRESSOS - DESPESES
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