
ANNEX I

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

DADES DEL SOL·LICITANT

En/Na  , amb NIF/NIE  , nascut/da el
, amb domicili en ,

en la població de , amb el codi postal  , amb el
telèfon de contacte  i el correu electrònic .

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (Només en cas de ser menor)

En/Na   ,  amb  NIF/NIE  ,  com  a
pare/mare,  tutor/a  o  representant  legal  de  la  persona  sol·licitant  menor  d’edat,
autoritze  la  seua  participació  en  la  convocatòria  per  a  la  participació  en  l’acció
formativa CREA I EMPREN dins del projecte de formació EMPOBLAR 1, FORMACIÓ.  

Signatura

SOL·LICITE

La participació de l’acció formativa CREA I EMPRÉN dins del projecte de formació  per a
l’emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora:  “EMPOBLAR 1, FORMACIÓ”. 

Per  a  la  acreditació  del  compliment  dels  requisits  establerts  en  la  convocatòria  de
l’ajuda, 

ADJUNTE a aquesta sol·licitud la següent documentació: 

1. Fotocòpia DNI/ NIE de la persona sol·licitant.

2. Acreditació  de  la  situació  de  desocupació,  mitjançant  certificat  de  situació
laboral actualitzat expedit pel Servei Públic d'Ocupació corresponent

3. Certificat d'empadronament.

4. Document actualitzat que acredite que es troba inscrit i actiu en el Sistema de
Garantia Juvenil.

EMPOBLAR



5. Acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la seguretat social, així com per reintegrament de subvencions,
i  no es troba incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de
persona beneficiaria a les quals fa referència l'art. 13.2 de la LGS. De conformitat
amb el que s'estableix en l'art. 24 i 25 del RLGS, el seu compliment es realitzarà
mitjançant declaració responsable, segons model adjunt en Annex II.

6. Document d'autobaremació. (Annex III)

7. Document justificatiu de situació de víctima de violència de gènere: resolució
judicial o informe dels serveis socials públics, si escau.

8. Document  acreditatiu  de  joves  tutelades  o  extutelades  per  la  Generalitat
Valenciana, si escau.

9. Certificat que acredite la situació de diversitat funcional, si escau.

10. Fitxa  actualitzada  de  manteniment  de  tercers.  (Annex  IV)  o  Certificat  de
Titularitat Bancaria expedir per l’entitat financera de la persona interessada. 

11. Declaració responsable a l’inici de la l’actuació (Annex V).

Signatura

En  , a   de  de 20

EMPOBLAR
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