
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD DE BECA ERASMUS+ 
 

DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Servei Servei d'Educació 

Nom del(s) projecte(s) Beca ERASMUS + 

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms 

DNI/NIF Mòbil                                                 Telf fix 

Correu electrònic 

Domicili  

Localitat CP 

 
Adjunto la documentació següent: 

 Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant. 
 Comprovant de matrícula del cicle formatiu de grau superior per al curs 2017-2018. 
 Document expedit per la secretaria del centre educatiu, acreditatiu de tenir atorgada beca de 

mobilitat Erasmus+ de grau superior per a l'any 2018. Aquest document ha d'anar degudament 
signat i segellat. 

 
DECLARO sota la meva responsabilitat: 

Que reuneixo els requisits per ser persona beneficiària previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 

novembre, General de subvencions, i que són els següents: 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions o ajut públics. 

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol 
procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la 
sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells que 
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, 
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes 
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes 
establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 

h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels supòsits 
relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició previstes als 
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació. 

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per 
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei 
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la 
inscripció en el corresponent registre.  

l) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o es 
derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses que hagin estat objecte de les 
esmentades prohibicions. 

m) Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es 
disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que 
participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i la indemnitat sexuals. 

 

Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció: 

CODI IBAN                                      

El titular del compte IBAN ha de coincidir amb el Nom que figura a les dades del sol·licitant. 
Per el tràmit d’alta o modificació de les dades bancàries per a pagaments per transferència consultar el tràmit respectiu a 
la Seu electrònica de l’Ajuntament www.seuelectronica.granollers.cat 

 

 
Observacions: 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Granollers,      de       de 20      
 

Signatura del sol·licitant  

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada 
que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament Granollers, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 

 

 
 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS   

http://www.seuelectronica.granollers.cat/

