
 

 
 
 

ANNEX 1 : SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
DESOCUPADES, L’AUTOOCUPACIÓ I L’EMPRENEDORIA 

 
 

1. Dades de l’empresa sol·licitant 
 

Raó social CIF 
........................................................................................... .................................  
 
Nom i cognoms representant legal NIF represen. legal 
……………………………………………………………......…                      …………………...  
 
Càrrec representant legal Població 
............................................................................................                      ..............................  
 
Adreça de l’empresa Codi postal 
...........................................................................................                        ........................... 
 
Telèfon 1 Telèfon 2 Fax 
.......................................... ........................................                        ............................. 
 
Correu electrònic a efectes de notificació: ............................................................................... 
 
Nombre persones treb 
............................................................................................  

 
2. Línia de subvenció que es sol·licita (marcar amb una X) 

 
 

o LÍNIA 1: Subvenció a empreses per contractació de persones desocupades. (una 
sola sol·licitud per totes les contractacions) 

 
o LÍNIA 2: Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades per la creació d’una 

activitat empresarial individual, autònom, o col·lectiva, en forma de Cooperativa, 
Societat Cooperativa Coop, Societat Limitada Laboral, SLL, Societat Anònima 
Laboral, SAL. 

 

3. Documentació aportada (marcar amb una X) 
 
3.1. DOCUMENTACIÓ COMÚ A LES DUES LÍNIES (a presentar en totes les 

sol·licituds) 
 

o En el cas de persones físiques, DNI de la persona sol·licitant.  
o En el cas de persones jurídiques, el NIF i l’escriptura de constitució i de modificació, en el 

seu cas, inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la 
legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, l’escriptura o documents de 
constitució, estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes per les que es 
  regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.  

o En el cas de concórrer en representació d’una persona física o jurídica, s’haurà d’aportar el 
corresponent document públic d’atorgament de poders.  

o Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, compromís de 
comunicar a l’Ajuntament de Roda de Berà les subvencions que s’obtinguin en el futur i 
compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció. L’imprès de declaració 
que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament. (ANNEX4). 



 

 
 

 
o Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari de 

la subvenció, en què serà ingressat l’import de la subvenció (ANNEX 5).  
o Certificat d’inexistència de deute vençuts amb l’Agència Tributària, amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, o amb qualsevol altra administració publica de la persona, 
física o jurídica, beneficiària de la subvenció o autorització per consulta per part de 
l’Ajuntament de Roda de Berà. (veure apartat 5.2. del present formulari) 

 
3.2. DOCUMENTACIÓ LÍNIA 1  
 

o Declaració conforme no s'ha reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del 
contracte pel mateix lloc de treball que ara es subvenciona. (ANNEX6) 

o Contracte de treball i de l'alta a la Seguretat Social de la persona contractada per a la que 
se sol·licita la subvenció.  

o DNI de la persona contractada.  
o Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que acrediti que la persona 

contractada constava inscrita com a demandant d’ocupació el dia abans de la data d’inici 
de la contractació. 

 
3.3. DOCUMENTACIÓ LÍNIA 2 
 

o Descripció breu de l'activitat empresarial, segons model de declaració, que es podrà 
descarregar de la web de l’Ajuntament (ANNEX 2).  

o Relació detallada i quantificada de les despeses pressupostades en concepte de 
constitució, inici i manteniment de l'activitat empresarial corresponents als 12 primers 
mesos d'activitat, que motiven la sol·licitud de la subvenció, segons model de declaració 
que es podrà descarregar de la web de l’Ajuntament (ANNEX 3), per un import màxim total 
de 6.000 euros, sense incloure l’IVA corresponent.  

o Còpia de l'alta en el Règim Especial del Treball Autònom o  de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o Mutualitat alternativa. 

o Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (model de l’Agència Tributària 
número 036 ó 037).  

o Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que acrediti que la persona sol·licitant 
estava inscrita com a demandant d’ocupació, no ocupada, el dia abans de la data d’inici de 
l’activitat empresarial. 

 

4. DECLARACIONS RESPONSABLES (marcar amb una X) 
 
 
Així mateix, sota la meva responsabilitat, DECLARO: 
 

o Que l’empresa 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. 

o Que l’empresa compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36,4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

o Que l’empresa no ha rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de persones amb disminució greu o molt greu en matèria de 
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 

o Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb 
la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les 
modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 



 

 
 

o Que l’empresa no té deutes per cap concepte amb l’Ajuntament de Roda de Berà ni amb 
l’Ajuntament del municipi on està radicada. 

o Que l’empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social. 

o Que l’empresa té l’activitat econòmica legalment aprovada per l’entitat local del municipi on 
està ubicada. 

o Línia 1: que les persones contractades no són la mateixa persona física que ha rebut 
subvenció de la línia 2, ni són familiars fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat del 
beneficiari. 

 
5. Autoritzacions 

 
o Autoritzo l’Ajuntament de Roda de Berà a utilitzar l’adreça electrònica que he indicat a 

l’apartat 1 per requerir-me la possible documentació que manqui per completar aquesta 
sol·licitud, així com per qualsevol comunicació i/o notificació relativa a la subvenció. 

 
o Autoritzo a l’Ajuntament de Roda de Berà per que consulti amb l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i, si s’escau, amb el municipio on tinc 
establerta la seu social, per que consulti que aquesta empresa està al corrent de les seves 
obligacions. 

 
    6. Compromisos 
 
El sotasignant manifesta els següents compromisos: 

 
o Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.  
o Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Berà la 

realització de l’activitat que determinen la concessió de la subvenció.  
o Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Roda de Berà 

així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar 
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

o Comunicar a l’Ajuntament de Roda de Berà l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i 
en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.  

o Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de 
l’entitat amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i 
control.  

o Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  

o Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

o Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Agència Tributària 
(Hisenda), amb l’Ajuntament de Roda de Berà, amb el municipi on està radicada 
l’empresa, si s’escau, i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

o Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Roda de Berà. El 
logotip de l’Ajuntament de s’ajustarà als models tipogràfics aprovats disponibles a la 
web municipal. 

o Complir amb el conveni col.lectiu aplicable a la contractació de personal. 
 

 
 
 



 

 
 
 

7. SOL·LICITUD 
 

7.1. SOL·LICITUD LÍNIA 1 
 

La concessió d’una subvenció a l’entitat que represento per un import màxim de 

 
SOL·LICITO UNA SUBVENCIÓ DE _______________________€. 

 
7.2. SOL·LICITUD LÍNIA 2 

 
De conformitat amb el detall de despesa indicat a l’annex 3 adjunt a la present sol·licitud: 
 
    SOL·LICITO UNA SUBVENCIÓ DE  _______________________€. 
 

Signatura representant i segell de l’empresa sol·licitant 
 
 
 
 
 

Lloc i data 
 

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
 

 
INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
 
Les dades de caràcter personal facilitades a aquest Ajuntament seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 298 de 14 de desembre de 1999). Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de 
rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició d’acord amb el previst a l’esmentada Llei i utilitzant els models de formularis que tenim a la vostra disposició. 

 

Nom i 
cognoms 

DNI Durada 
(mesos/ 
indefinit) 

Data 
inici 

Data fi Dedicació 
mínim50% 

Cost total 
(senseSS) 

% que es 
sol·licita 

Import 
sol.licitat  

 
 
 

                          

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

TOTAL 
 

           €            € 


