
ANNEX 2

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL�LICITA SUBVENCIÓ

Subvencions per a les persones de Sant Vicenç dels Horts que s’estableixin com a autònomes per
a la posada en marxa d’una activitat econòmica - Convocatòria any 2020

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Codi de la convocatòria SBOR2021000001

Departament Promoció Econòmica i de la Ciutat. Servei d’Emprenedoria

2. DADES DEL/DE LA  SOL�LICITANT

Nom o raó social      

Domicili       
CIF/
NIF/NIE

     

Localitat       CP      

Telèfon       Càrrec      

Correu electrònic      
Data
inici
activitat

     

3. DADES DE l’EMPRESA (QUAN ES TRACTI DE SOCIETAT O PERSONA JURÍDICA)

Raó social      

Domicili       CIF      

Localitat       CP      

Telèfon       Mòbil      

Correu electrònic      

4. DESCRIPCIÓ DE  L’ACTIVITAT



5. RELACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

Data Concepte
Import 

(sense IVA)

Import
subvencionable

Import total (sense IVA)

                                                                                           ,         de                                               de 2021.

                                                                                            

     

Signatura  del/de  la  sol�licitant  o  representant  legal  i  segell  de
l’empresa
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