
 Estan obligades a les notificacions electròniques les persones físiques que estiguin donades d'alta al Règim Especial 
del Treball Autònom i que compleixin, a més a més, aquestes dues condicions: 

1. Exercir una activitat profesional 
2. Estar donat d'alta en el col·legi professional corresponent 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 

Dades de la persona interessada 

Nom i cognoms o Raó social 

 

NIF / NIE 

Domicili 

 

Codi Postal 

Localitat 

 

Telèfon/s 

Correu electrònic 

 

 

Dades de la persona representant (si escau) 

Nom i cognoms 

 

NIF / NIE 

Càrrec amb el què actua Domicili 

 

Localitat 

 

Codi Postal 

Correu electrònic Telèfon/s 

 

 

Marca un dels mitjans de notificació 

□ Notificació electrònica 

□ Notificació paper (només persones físiques)* 
 

LÍNIA DE SUBVENCIÓ QUE ES SOL·LICITA: 

□ LÍNIA 1: Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades joves menors de 30 anys 

□ LÍNIA 2: Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades majors de 45 anys 

□ LÍNIA 3: Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat econòmica 

□ LÍNIA 4: Subvenció a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera 

□ LÍNIA 5: Subvenció a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa 

 

Adjunto la documentació següent (marca el que correspongui): 

□ Documentació acreditativa de la personalitat i representació. En cas de persones físiques que realitzin la 

presentació de la sol·licitud en paper: 

□ Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal 

□ Document que acrediti la representació que té el/la signant de la sol·licitud 

□ Declaració censal d’inici d’activitat a l’Agència Tributària, model 036 o 037 

□ Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003 

general de subvencions; de compromís de complir les condicions de la subvenció; i de les subvencions obtingudes 

per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en un futur, d’acord amb el model 

normalitzat 



□ Certificat de l’entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona beneficiària de la 

subvenció, en que serà ingressat l’import de la subvenció  

 

□ Altra documentació establerta a les bases específiques de la línia que es sol·licita. Enumerar-los: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Si la documentació es presenta per mitjans electrònics, no caldrà presentar la documentació acreditativa de la 

personalitat del/de la sol·licitant, degudament identificat, ni la documentació acreditativa de la representació quan 

la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona 

representada. 

 

No caldrà aportar els documents exigits en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a 

l’Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap 

modificació. En aquest supòsit, caldrà indicar clarament, en l’apartat d’observacions d’aquesta sol·licitud, la data i 

dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l’òrgan gestor, per 

causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els 

aporti en el termini de 10 dies hàbils. 

 

Observacions: 

 

 

 

Granollers, ____ d  __________________ de 2017 

 

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal 

(Només en cas de presentació presencial) 

 

 

 

 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten 
incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni 
comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets 
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de 
dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7, 08401 
Granollers. Més informació a www.granollers.cat  
  

Declaro responsablement que en cas d’actuar com a representant, disposo de tots els poders necessaris per 
tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.  
 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS    

http://www.granollers.cat/
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