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Amb el cofinançament de: 

   

 

 
Sol·licito de l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de 
l'Ocupació, de l’Ajuntament de Castelldefels, informació 
diversa per a la creació d’empreses.  

Solicito del Área de Promoción Económica y Fomento del 
Empleo, del Ayuntamiento de Castelldefels, información 
diversa sobre la creación de empresas. 

 
Dades de la persona emprenedora / Datos de la persona emprendedora 

Nom i Cognoms 

Nombre y Apellidos 
 

NIF / NIE o Passaport 

NIF / NIE o Pasaporte 
 

Data de Naixement 

Fecha de Nacimiento         /           / 

Adreça de contacte  

Dirección de contacto 
 

Codi Postal i Població 

Código Postal y Población 
 

Nivell de Formació i Situació Laboral 

Nivel de Formación y Situación Laboral >>>Vegeu al dors>>> 

Telèfon/s (fixe/s i/o mòbil/s) 

Teléfono/s (fijo/s y/o móvil/es) 
 

Correu electrònic 

Correo electrónico 
 

Projecte a emprendre  

Proyecto a emprender  
 

 

  En el desenvolupament dels serveis rebuts, he estat informat del cofinançament del Programa per part del Fons Social Europeu, i 
el Departament d’Empresa i Ocupació.  

 AUTORITZO al Departament d’Empresa i Ocupació perquè pugui comprovar les dades del meu DNI/NIE i la meva situació com a 
demandant d’ocupació. 

Signatura de la persona emprenedora,  Signatura del/la tècnic/a i segell de l’entitat, 
Firma de la persona emprendedora,  Firma del/la técnico/a y sello de la entidad, 

 

 

 

 

Castelldefels, ______  d_________________________ de 20__ 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de realitzar la gestió tècnic/a administrativa d'aquesta activitat, com també per a la 
tramesa d'informació d'altres activitats que puguin ser del seu interès. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir 
mitjançant instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Castelldefels.   
Tanmateix, se li informa de què les vostres dades seran incorporades al fitxer “Subvencions de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom”, del qual es responsable la Direcció del mateix nom, la finalitat de la qual es gestionar, tramitar i atorgar les subvencions objecte del Programa 
Catalunya Emprèn de la Generalitat. Igualment, podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit adreçat al Servei d’Emprenedoria: carrer Sepúlveda, 
núm. 148-150, 08011 – Barcelona. 
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Amb el cofinançament de: 

   

 

 

 

Nivell d’Estudis:   Sense estudis 
 

    Educació primària o secundaria inferior (CINE
1
 1 i 2) 

    (Educació General Bàsica o certificat escolaritat). 
 

    Educació secundària superior (CINE 3) 
    (ESO, Batxillerat i/o Cicles Formatius de Grau Mig). 
 

    Educació postsecundària no superior (CINE 4) 

    (Cicles Formatius de Grau Superior). 
 

    Educació superior (CINE 5 y 6) 

    (Diplomatura, Llicenciatura i/o Màsters i Postgraus). 

 

 

Situació laboral:   Ocupat 

     Per compte propi 

     Amb contracte fix 

     Amb contracte temporal 

     Amb règim de funcionariat 

 

    Desocupat 

    Data d’inscripció a l’atur:      /     /      

 

 

 

Altres dades:   Immigrants 

    Persona amb discapacitat 

    Minoríes 

    Amb persones en situació de dependència.  

    Altres persones desfavorides 

 

                                                             
1
   CINE (Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació) 


