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SOL·LICITUD DE BECA ERASMUS+

DADES DE LA SUBVENCIÓ

Servei  

Nom del(s) projecte(s)  

  

  

  

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms  

DNI / NIE   Mòbil   Telèfon fix  

Adreça electrònica2:  

Domicili  

Població   Codi postal  

Adjunto la documentació següent:

• Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant

• Comprovant de matrícula del cicle formatiu de grau superior per al curs 20    - 20   .

• Document expedit per la secretaria del centre educatiu, acreditatiu de tenir atorgada beca de mobilitat Erasmus+ de grau 

superior per a l’any 20   . Aquest document ha d’anar degudament signat i segellat.

• Full dades bancàries

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 que 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 represen-
tació 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 públiques, 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.
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e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposi-
cions 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 aques-
ta 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 persona-
litat 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 les empreses que siguin continuació o es derivin, per transforma-
ció, 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 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 sexual.

Podeu fer aquest tràmit per internet a l’Oficina Virtual que trobareu a: https://seuelectrònica.granollers.cat amb DNI electrònic 
o un altre certificat digital. És obligatori l’ús de formularis específics en els tràmits en què estiguin disponibles. 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tipus de procediment. 
(2) L’adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. 

Recordeu que el correu d’avís de notificació enviat a l’adreça electrònica només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, 
no impedirà que es consideri feta la notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l’acte es donarà per notificat. 
Entreu a https://seuelectronica.granollers.cat/notificacions per a més informació o per verificar si teniu disponible una nova 
notificació.
Si voleu rebre o deixar de rebre les notificacions de manera electrònica, ho podeu fer presentant una sol·licitud a l’OAC o a tra-
vés del tràmit específic “Alta o baixa per rebre notificacions electròniques” que trobareu a https://seuelectronica.granollers.cat/
tramits. Allà també podreu consultar la llista de tràmits que l’Ajuntament està en disposició de notificar de manera electrònica.

Granollers ,   de/d’   de 20  Signatura

Política de privacitat 
· Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb el registre, atenció i gestió del dret de les persones a comuni-
car-se amb l’Ajuntament. 
· Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i 
compliment d’obligació legal. Podeu ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
· Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant-vos a 
l’a/e: oac@ajuntament.granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona) M
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