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ATENCIÓ, esteu segur/a que voleu eliminar el document adjunt?
ERROR, no s'ha trobat el document que voleu visualitzar: s'ha eliminat amb l'assistent del Reader
ERROR, no heu especificat el codi identificador del fitxer que voleu suprimir
ATENCIÓ, s'eliminarà automàticament el fitxer adjunt amb l'assistent del Reader
ATENCIÓ, s'eliminarà automàticament la informació del fitxer adjunt eliminat amb l'assistent del Reader
Hi ha hagut problemes a l'hora d'ajuntar el fitxer. El fitxer que voleu adjuntar està actualment en ús o conté algun error. Si us plau, verifiqueu que no està obert i que és correcte, i torneu a intentar-ho.
ERROR, no s'ha pogut adjuntar el fitxer
ERROR, no s'ha pogut trobar el fitxer adjuntat
El fitxer amb el nom 
 que es vol adjuntar té un format incorrecte. Els formats suportats són: 
El fitxer que es vol adjuntar és massa gran. La mida màxima suportada és de
En adjuntar aquest fitxer heu superat la mida màxima de la sol·licitud. Reviseu els adjunts afegits i reduïu-ne la mida.
La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de
Si us plau, verifiqueu que els camps obligatoris de l'adreça estan emplenats.
Hi ha un problema de connexió amb el servei de tramitació. Possiblement algunes parts del formulari no funcionen correctament. Si us plau, comproveu la vostra connexió a Internet
Les dades personals incorporades a aquest formulari no poden ser d'una entitat. S'esborraran aquestes dades perquè pugueu emplenar correctament el formulari.
Les dades personals incorporades a aquest formulari no poden ser d'una persona. S'esborraran aquestes dades perquè pugueu emplenar correctament el formulari.
Si us plau, verifiqueu que la informació del nom i cognoms correspon a la de la persona autenticada.
ERROR, falta incloure-hi l'Script Object:
ERROR, falta  incloure-hi els Script Objects:
Recordeu que abans d'enviar a tramitar el formulari ha d'estar validat correctament.
No s'ha superat el procés de validació.
L'adreça ha d'estar emplenada correctament.
És obligatori almenys un telèfon mòbil o fix.
El telèfon mòbil és obligatori.
El telèfon mòbil i l'hora són obligatoris.
El telèfon fix i l'hora són obligatoris.
L'adreça electrònica és obligatòria.
El fax és obligatori.
El nom i els cognoms són obligatoris
Teniu instal·lada una versió anterior de l'Adobe
Per poder emplenar correctament el formulari cal que actualitzeu l'Acrobat o el Reader amb la versió
o superior. Això ho podeu fer clicant al menú 'Ajuda' i 'Cerca actualitzacions' de l'Adobe.
La validació no s'ha superat, s'han detectat errors en la vostra sol·licitud. Reviseu els camps requadrats que contenen dades incorrectes o camps obligatoris buits.
Recordeu que, abans d'enviar a tramitar el formulari, haureu de comprovar que les dades emplenades són correctes. Cal que premeu el botó "Valida" per fer aquesta comprovació.
Per poder validar el formulari cal que accepteu les condicions de protecció de dades.
Hi ha hagut una manipulació incorrecta dels adjunts.
L'acció de signatura queda cancel·lada. Heu de desbloquejar el formulari i tornar a fer-ne la validació abans de signar-lo.
El document és vàlid i està signat
El document és vàlid. Si us plau, signeu-lo
El document és vàlid
Deseu-la al vostre ordinador i torneu a la pàgina informativa del
tràmit en línia
per enviar-lo
El formulari no té els permisos requerits
Revisar els arguments passats a la respectiva funció
Hi ha alguna ajuda contextual oberta. El document només es podrà validar quan es tanquin totes les ajudes contextuals.
Error de validació
S'han produït els errors de validació següents:
Aquesta no és la darrera versió del formulari. Si us plau, descarregueu la nova versió des de la pàgina que s'obrirà tot seguit.
L'adreça electrònica i el telèfon mòbil de la pàgina de dades de contacte són obligatoris.
L'adreça electrònica de la pàgina de dades de contacte és obligatòria.
El format de l'adreça electrònica de la pàgina de dades de contacte és incorrecte.
El telèfon mòbil de la pàgina de dades de contacte és obligatori.
El telèfon mòbil introduït és incorrecte
És obligatori almenys un telèfon fix, un telèfon mòbil o una adreça electrònica
de la persona presentadora.
de la persona sol·licitant.
de la persona de contacte.
Per introduir una adreça espanyola cal que desmarqueu el quadre de selecció 'Residència fora de l'Estat espanyol'.
Per introduir una adreça espanyola cal que desmarqueu el quadre de selecció ‘Nascut/uda fora de l'Estat espanyol'.
Si us plau, verifiqueu que l'adreça està normalitzada.
Si us plau, verifiqueu que l'adreça d'identificació de la persona sol·licitant està normalitzada.
Si us plau, verifiqueu que l'adreça dels avisos està normalitzada.
 El fitxer de la sol·licitud és massa gran. Reviseu els adjunts afegits i reduïu-ne la mida per poder  tramitar aquest PDF.
Esteu segur/a que voleu esborrar les dades de la pàgina? Es perdran totes les dades.
Atenció: esborreu les dades del formulari
A continuació el sistema us donarà la possibilitat de signar el formulari. Un cop l'hagueu signat, haureu de desar el PDF.
Esteu segur/a que voleu actuar en nom de la persona sol·licitant
Esteu segur/a que voleu actuar com a persona sol·licitant o com el/la representant legal d'una persona jurídica
Si és correcte, podreu continuar emplenant el formulari
Si és correcte, podreu continuar emplenant el formulari
Espanyola
opcional
obligatori
No aplica
També podeu fer el pagament de forma telemàtica a través de la pàgina web de "la Caixa": 
Pagaments en línia
El fitxer que es vol adjuntar té un nom massa llarg. La longitud del nom dels fitxers adjunts no pot superar els 100 caràcters.
El fitxer que es vol adjuntar té un nom que no és vàlid. El nom del fitxer adjunt no pot tenir espais en blanc. Els caràcters vàlids per al nom dels adjunts són els que inclouen qualsevol combinació de lletres (A-Z amb o sense accent o dièresi), els números (0 a 9), a més dels següents caràcters especials:  ñ Ñ ç Ç ª º · ' _ -
Voleu que aquesta adreça sigui l'adreça de contacte? Les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per aquestes.
Voleu reproduir l'adreça de la persona presentadora com a adreça de contacte? Les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per les dades de l'adreça de la persona presentadora.
Voleu reproduir l'adreça de la persona sol·licitant com a adreça de contacte? Les dades actuals de l'adreça de contacte seran reemplaçades per les dades de l'adreça de la persona sol·licitant.
Voleu reproduir les dades de la persona presentadora com a dades de contacte? Les dades actuals de la persona de contacte seran reemplaçades per les dades de la persona presentadora.
Voleu reproduir les dades de la persona sol·licitant com a dades de contacte? Les dades actuals de la persona de contacte seran reemplaçades per les dades de la persona sol·licitant.
Voleu reproduir les dades del sol·licitant com a dades de l'establiment? Les dades actuals de l'establiment seran reemplaçades per les dades del sol·licitant.
E S B O R R A N Y
P E N D E N T  D E  S I G N A T U R A
Per tramitar la sol·licitud heu de:
1)  Desar-la al vostre ordinador.
1)  Signar el document i desar-lo al vostre ordinador.
2)  Tornar a
, seleccionar el fitxer i enviar-lo a tramitar.
El document està signat.
Per tramitar la sol·licitud heu de tornar a
No s'ha trobat l'adreça indicada en el servei de normalització d'adreces.
Si voleu signar amb DNI electrònic (eDNI), heu de deshabilitar el mode protegit del Reader
Consulteu aquí com fer-ho.
Atenció
només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.
No té permisos per veure aquest tipus de fitxer dins de l'Adobe.
El fitxer que es vol adjuntar té el mateix nom i extensió que un document ja annexat a aquest formulari. Haureu de canviar el nom d'aquest fitxer per tal de poder adjuntar-lo al formulari
No està permès sol·licitar notificacions quan la persona sol·licitant reporta un passaport.
tràmit
Cal que deseu, imprimiu i signeu aquesta sol·licitud i la presenteu davant les oficines que es detallen en el pas Sol·licitar-Presencialment-Punts de tramitació de la pàgina web informativa del 
de l'establiment.
És obligatòria almenys una adreça de correu electrònic.
Heu triat: 
Esteu segur/a
Signatura de la persona
L'import sol·licitat no pot ser superior al pressupost.
L'import concedit no pot ser superior a l'import sol·licitat.
Si voleu més informació sobre les diferents activitats podeu consultar el web de l'
Institut d'Estadística de Catalunya
Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Recordeu
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.
Voleu reproduir les dades del sol·licitant com a dades de les notificacions? Les dades actuals de les notificacions seran reemplaçades per les dades del sol·licitant.
Voleu reproduir les dades del sol·licitant, del presentador i de la persona de contacte en cas de que estiguin definides i siguin diferents com a persones a notificar? Les dades actuals de les notificacions seran reemplaçades per aquestes dades.
Recordeu que si no signeu electrònicament la sol·licitud, cal que imprimiu, signeu l'acusament de rebuda i el presenteu en el termini de 10 dies davant les oficines que es detallen en el pas Sol·licitar-Presencialment-Punts de tramitació de la pàgina web informativa del tràmit. Si no el presenteu, es considerarà que desistiu de la vostra petició.
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Informació
Actualment no disposeu d'una versió de Adobe Reader compatible amb el sistema de tramitació.
 
Per obtenir el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader versió  o posterior.
 
Podeu actualitzar l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
El programari amb el que heu obert el formulari no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior).
 
Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Emplenar el formulari amb un navegador d'internet no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per fer la tramitació de formularis s'han de seguir aquestes tres passes:
       ● Descarregar el formulari PDF.
       ● Emplenar el formulari.
       ● Enviar a validar el formulari.
  
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior). Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Atenció, el formulari per al tràmit no s'ha descarregat correctament.
 
S'ha detectat una incidència en la definició interna del formulari descarregat.Si us plau, torneu-vos a descarregar el formulari.Si continua tenint problemes posi's en contacte amb el centre telefònic (012) o notifiqui la incidència a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.
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Informació
S'ha detectat una incidència en la definició interna del formulari descarregat.
Si us plau, torneu-vos a descarregar el formulari. Si continua tenint problemes posi's en contacte amb el centre telefònic (012) o notifiqui la incidència a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.
Atenció, el formulari no té definit cap parèmetre valor.
Dades d'identificació
Abans d'accedir al formulari indiqueu una de les dues opcions següents:
Un cop hàgiu seleccionat l'opció no podreu tornar a aquesta pàgina. Si voleu desfer la selecció, heu de tornar a descarregar-vos el formulari.
Dades d'identificació de la persona presentadora
Indiqueu el tipus de persona:
Dades d'identificació
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades d'identificació
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades del/de la representant
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Adreça del/de la representant
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Representant
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Indiqueu el tipus de persona:
Dades d'identificació
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades d'identificació
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades del/de la representant
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Adreça del/de la representant
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades d'identificació
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Dades del/de la representant
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Adreça del/de la representant
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Representant
Dades de l'establiment
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
Activitat econòmica
Unitat destí
Dades de contacte
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Descripció de l'objecte de la sol·licitud
Dades bancàries per rebre ingressos de l'Administració
Pagament
Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís SMS.
Notificacions
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions i, per a cadascuna, indiqueu l'adreça electrònica per rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís SMS.
Autorització
  .
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
!
Fitxer adjuntat
Resum
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
  
!
Declaracions responsables
Protecció de dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:
. 
. .    .  .  
.  bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat.
L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.
Indiqueu el tipus de sol·licitud que voleu realitzar:
Cal que deseu, imprimiu i signeu aquesta sol·licitud i la presenteu davant les oficines que es detallen en el pas  Sol·licitar-Presencialment-Punts de tramitació de la pàgina web informativa del tràmit.
          
Signatura
!
Signatura
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