
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
Subvencions per a persones de Sant Vicenç dels Horts que s’estableixin com autònomes per a la posada 

en marxa d’una activitat econòmica – Convocatòria 2018 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria G0252018000009 

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

Títol de l’actuació Subvencions per a persones de Sant Vicenç dels Horts que s’estableixin com 
autònoms per a la posada en marxa d’una activitat econòmica 

Import sol·licitat       

 

2. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom o Raó social       

Adreça       CIF/NIF/NIE       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Càrrec       

  * Autoritzo a l’Ajuntament per tal que dugui a terme les notificacions relacionades amb 
l’expedient de manera electrònica a l’esmentada adreça. 

3. DADES DE L’ACTIVITAT 

Raó social       

Domicili       CIF       

Localitat       CP       

Telèfon       
Núm. 
Afiliació 
Seg. Social 

      
 
 

Correu electrònic       
Data inici 
activitat       

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui) 

4.1. Documentació a aportar en el moment de sol·licitar la subvenció: 

 DNI sol·licitant                                                                     Ja es troba en poder d’aquesta administració          

 Declaració responsable (ANNEX 1)          

  Memòria econòmica justificativa (ANNEX 2) 

 Full de transferència bancària (ANNEX 3)                              Lliurat anteriorment i sense modificacions 

 Pla d’empresa validat pels tècnics de l’Ajuntament               Ja es troba en poder d’aquesta administració          



   

D’acord amb la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
(art. 22 i 25), les persones sol·licitants no hauran de presentar les dades o documents que ja es trobin en poder de les 
administracions públiques. En el cas de marcar que la documentació ja es va lliurar a l’Ajuntament en altres 
convocatòries  o expedients (haurà de ser en els últims 3 anys) i no haver sofert canvis respecte la darrera vegada 
que es van presentar i estan vigents 

 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , amb la 
presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal que 
obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social i la Vida Laboral per acreditar l’alta d’autònom subvencionada. 
 

 NO ACCEPTO       
      
 
 
 
                                                                                               ,         de                                         de 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/empresa interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
 
 
EXCMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

 

 

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