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Sol·licitud de subvenció per a persones desocupades que 
s’estableixen com a autònomes, per a la posada en marxa d’una 
activitat econòmica 
 
1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

 
NOM I COGNOMS:  
 

 

ADREÇA:  
         

POBLACIÓ: C.P.: 

 

DATA DE NAIXEMENT: SEXE: 
 

NIF: 
        

TEL. FIX: 
 
TEL. MÒBIL:      

 
CORREU ELECTRÒNIC:  
         

 
2. Sol·licito: 

 Participar en la convocatòria de subvenció per a persones desocupades que s’estableixen 
com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica 

 

3. Manifesto  

 Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases de la convocatòria i 
en particular les relatives als requisits de participació. 

 

4. Documentació que s’aporta: 

 

 Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del sol·licitant. 

 Document justificat d’inscripció com a demandant d’ocupació en el SOC (DARDO). 

 Informe de vida laboral del/ del sol·licitant. 

 Fotocòpia compulsada de l’alta censal de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (model 
036 / 037). 

 Fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’estar donat/da d’alta en el RETA (model 
TA-0521/1) de la Seguretat Social. 

 Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA. 

 Document de declaració responsable o comunicació prèvia o bé sol·licitud de llicència 
d’activitats, si l’activitat ho requereix. 

 Document que acrediti que és usuari del Servei d’emprenedoria Emprendre Gironès 

 Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Llagostera, si s’escau. 

 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat 
bancària. 

 Certificat acreditatiu de no ser deutor de la hisenda municipal. 
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 Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

 Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 Memòria-Pla d’Empresa 

 
 

5. Dades per l’abonament de la subvenció: 

Número de compte IBAN 

 

 

6. Òrgan al qual adreça la sol·licitud 

 
Alcaldia de l’Ajuntament de Llagostera 

 
7. Signatura 

 
El/la sotasignat/da Sol·licita ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document i 
DECLARA que totes les dades que hi consigna són certes i que accepta les bases de la 
convocatòria.  
 
 
 
Localitat i data  
 
 
 

Les dades personals aportades en aquest document seran incloses en el fitxer informàtic del Registre general 
d’entrades i sortides de documents que té per finalitat la constància i el control de les comunicacions externes de 
l’Ajuntament i la constància administrativa de les circumstàncies dels expedients que es tramiten. En relació a aquestes 
dades es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts pels articles 6 i 
15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a 
l’Alcalde, com a responsable del tractament. 

 
 
 
 

                             

  


