
DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA BENEFICIÀRIA/ DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA BENEFICIARIA 

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Població* / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / Correo electrónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta (si es preciso)

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER  
AFAVORIR  LA INSTAL·LACIÓ D'ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES I L'OCUPACIÓ 
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Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE

Que la persona sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de 
subvencions / Que la persona solicitante no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Que es troba al corrent de pagament d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social  / Que se encuentra al coriente de pago de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat / Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Figurar com a titular o cotitular del compte bancari on es desitja rebre l'ajut / Figurar como titular o cotitular de la cuenta bancaria  donde se desea recibir la 
ayuda. 

Conforme per l´entitat bancària,  
signatura del responsable / 

Conforme por la entidad banciara, 
firma del responsable

La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Administratius de l´Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits i elevaran a la Junta de Govern Local proposta de  
resolució / Su solicitud será adscrita a los Servicios Administrativos del Ayuntamiento, los cuales verificarán  el cumplimiento de los requisitos y elevarán a la Junta de Govern  
Local propuesta de resolución

La falsetat o discordança entre la declaració responsable i les dades consultades podria comportar la inhabilitació del sol·licitant per rebre ajuts, beneficis aplaçaments o  
fraccionaments  i donarà lloc a la revocació de la subvenció, havent de reintegrar la totalitat rebuda amb interessos de demora / La falsedad o discordancia entre la declaración  
responsable y los datos consultados podría comportar la inhabilitación del solicitante para recibir ajudas, beneficios, aplazamientos o fraccionamientos  y comportará la 
revocación de la subvención, debiéndose reintegrar la totalidad recibida con intereses de demora 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

En el cas que es creïn llocs de treball de persones treballadores empadronades a Esplugues i es sol·liciten les subvencions previstes als punts 5.2 i 
5.3,  caldrà aportar també: / En el caso que se creen puestos de trabajo de personas empadronadas en Esplugues y se soliciten las subvenciones previstas en los 
puntos 5.2 y 5.3 habrá que aportar también: 
Contracte de treball i alta a la Seguretat Social, o document d'alta en el RETA i rebut del primer pagament / Contrato de trabajo y alta a la Seguridad 
Social, o documento de alta en el RETA y recibo del primer pago

Certificat d'empadronament de les persones contractades o d'alta en el RETA / Certificado de empadronamiento de las personas contratadas o de alta en el 
RETA

Còpia del contracte d'arrendament o títol de propietat del local o la nau, que ha de figurar a nom de qui sol·licita la subvenció / Fotocopia del contrato 
de arrendamiento o título de propiedad del local o la nave, que ha de figurar a nombre de quien solicita la subvención

Còpia de la sol·licitud de llicència d'obres i/o comunicació, si es precisen per a l'adequació del local o la nau / Copia de la solicitud de licencia de obras y/
o  comunicación , si se precisan para la adecuación del local o la nave

Còpia de la sol·licitud de llicència d'activitat i/o comunicació de l'activitat corresponent / Copia de la solicitud de licencia de actividad y/o comunicación de la 
actividad correspondiente

Comprovants dels pagaments de les liquidacions de les diverses taxes de les quals es sol·licita la subvenció / Comprobantes de los pagos de las 
liquidaciónes de las diversas tasas de las cuales se solicita la subvención

 IBAN / IBAN Banc / Banco DC / DCOficina / Oficina

compte / cuenta

BIC /SWIFT

AUTORITZO a L'Ajuntament d'Esplugues a la consulta electrònica de les dades en les diferents Administracions i Organismes Públics que les tenen 
i gestionen / AUTORIZO al Ayuntamiento de Esplugues  a la consulta electrónica de los datos de las diferentes Administraciones y Organismos Públicos que las tienen y 
gestionan.
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Comprovants de la identitat (física o jurídica) de la persona sol·licitant: DNI / NIE o targeta del NIF / Comprobantes de la identidad (física o jurídica) de la 
persona solicitante: DNI / NIE o tarjeta del NIF


DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA BENEFICIÀRIA/ DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA BENEFICIARIA  
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura / Firma
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta (si es preciso)
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER 
AFAVORIR  LA INSTAL·LACIÓ D'ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES I L'OCUPACIÓ 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
DECLARO RESPONSABLEMENT / DECLARO RESPONSABLEMENTE
Conforme per l´entitat bancària, 
signatura del responsable /
Conforme por la entidad banciara,
firma del responsable
La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Administratius de l´Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits i elevaran a la Junta de Govern Local proposta de 
resolució / Su solicitud será adscrita a los Servicios Administrativos del Ayuntamiento, los cuales verificarán  el cumplimiento de los requisitos y elevarán a la Junta de Govern 
Local propuesta de resolución
La falsetat o discordança entre la declaració responsable i les dades consultades podria comportar la inhabilitació del sol·licitant per rebre ajuts, beneficis aplaçaments o 
fraccionaments  i donarà lloc a la revocació de la subvenció, havent de reintegrar la totalitat rebuda amb interessos de demora / La falsedad o discordancia entre la declaración 
responsable y los datos consultados podría comportar la inhabilitación del solicitante para recibir ajudas, beneficios, aplazamientos o fraccionamientos  y comportará la revocación de la subvención, debiéndose reintegrar la totalidad recibida con intereses de demora 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
En el cas que es creïn llocs de treball de persones treballadores empadronades a Esplugues i es sol·liciten les subvencions previstes als punts 5.2 i 5.3,  caldrà aportar també: / En el caso que se creen puestos de trabajo de personas empadronadas en Esplugues y se soliciten las subvenciones previstas en los puntos 5.2 y 5.3 habrá que aportar también: 
 IBAN / IBAN
Banc / Banco
DC / DC
Oficina / Oficina
compte / cuenta
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