
 
 

 

 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL – PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Persona / Entitat interessada 

Nom i cognoms / Denominació       NIF/CIF       
Domicili social       Telèfon       
Adreça electrònica       Web       

 
Representant que presenta aquest escrit 

Nom i cognoms       NIF       

Càrrec       Telèfon       

 
Activitat/projecte per al qual se sol·licita subvenció 

Breu descripció de l’activitat 
      
 

Línies sol·licitades 
Nombre 

persones 
Import sol·licitat 

(marcar amb una X) 

Línia A1)  Foment de l’autoocupació        Màxim 2.500,00 € 
per persona 

Línia A2) 

Línia A3) 

Foment de l’obertura de nous negocis 

Foment de la continuïtat de negocis        Màxim 1.500,00 € 

Línia B1)  

Línia B2) 

Foment de noves contractacions  

Foment de la millora de la qualitat de la contractació        Màxim 6.600,00 € 
per persona 

Línia B3) Foment de la incorporació de talent generat a la UPC        Màxim 4.800,00 € 
per persona 

Línia B4)  Foment de la contractació de persones amb discapacitat        Màxim 7.200,00 € 
per persona 

Línia C)  Foment de l’economia social NO     SI  
En cas afirmatiu, increment d’un 10% 

sobre l’import de les línies sol·licitades 

 
Altres activitats/projectes presentats el mateix any per als quals s’ha sol·licitat subvenció 

Activitat/projecte Organisme/àrea gestora 

            

 

He sol·licitat i/o obtingut per a la mateixa activitat/projecte una altra subvenció o 

ajut. En cas afirmatiu, cal especificar-la:  
Sí    No  

 
SIGNATURA DE COMPROMISOS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la documentació 

adjunta a requeriment de l'Ajuntament de Castelldefels. 

Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i sóc coneixedor de que la seva inexactitud o 

falsedat podrà comportar els perjudicis que en dret corresponguin. 

Tercer.- Que autoritzo a l'Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres Administracions o 

Entitats Públiques, sobre la informació i el compliment de les dades declarades.  

Quart.- Que estic al corrent de les obligacions tributàries o altres provinents d’ingressos de dret públic, incloent els reintegraments de 

subvencions anteriors. I que no tinc deutes en període executiu, llevat que aquests deutes es trobin ajornats o fraccionats o quan la seva 

execució es trobi suspesa. 

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les 

mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Accepta expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS relativa a les 

funcions municipals de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, art 25 i 28 . Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o 

cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de 

Castelldefels. 

 
Data i firma:       
 
 
 
El/la sol·licitant:       
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DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

 
 

Juntament amb la present sol·licitud caldrà presentar la documentació següent: (Marqueu amb una X) 

 

En tots els casos: 

 Fotocòpia NIF/CIF de la persona/entitat interessada (quan no s’hagi facilitat anteriorment a l’Ajuntament). 

 Declaració Censal d’Hisenda (Model 036 ó 037), o document substitutiu. 

 

En el cas d’acollir-se a la Línia A1 (Foment Autoocupació): 

 Informe de Vida Laboral de l’autònom. 

 Rebut del primer pagament de la quota d’autònoms (RETA). 

 

En el cas d’acollir-se a la Línia A2 ó A3 (Foment obertura nous negocis o canvi de nom): 

 Còpia Llicència d’obertura ó de canvi de nom. 

 Còpia del contracte d’arrendament del local. 

 

En el cas d’acollir-se a les Línies B1, B2, B3 i/o B4 (Foment de noves contractacions o millores de la contractació). 

 Còpia del contracte de la persona contractada ó document de modificació de les condicions laborals (TC2). 

 Informe de Vida Laboral de la persona contractada. 

 Certificat de la UPC de la situació d’estudiant o graduat (només Línia B3). 

 Certificat de reconeixement de discapacitat (mínim 33%) de la persona contractada (només Línia B4). 

 

 Altra documentació. Especificar:       

 
COMPROMISOS 

 
 

Si es concedeix la subvenció sol·licitada, el/la beneficiari/ària haurà d’adquirir els compromisos següents: 

 

1. Dur a terme l’activitat subvencionada en els termes de la concessió. 

2. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

3. Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys i perjudicis que 

l’exercici de l'activitat pogués produir i, així mateix, que cobreixi accidents, per tot el període de durada 

de l’esmentada activitat.  

4. Obtenir les autoritzacions que siguin necessàries, si és el cas. 

5. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels. 

6. Comunicar puntualment a l’Ajuntament qualsevol incidència en el desenvolupament de 

l’activitat/projecte. 

7. Justificar i conservar els documents acreditatius de les despeses efectuades per al desenvolupament de 

l’activitat/projecte subvencionat i dels ingressos obtinguts per a l’activitat esmentada. 

8. Renunciar totalment o parcialment a la subvenció si tota l’activitat/projecte o bé una part no es duu a 

terme i retornar l’import corresponent si s’ha percebut a la bestreta. 

 

ADVERTIMENT.- L’incompliment de compromisos pot ocasionar la revocació de la subvenció. 
 

Data i firma /segell:       
 
 
 
 
 
El/la sol·licitant:       

 


