
Si sol·licita una Persona Jurídica 

RAÓ SOCIAL

CIF

Domicili social

Adreça electrònica

Telèfon Telèfon mòbil

Nom i Cognoms Persona representant

NIF / NIE Càrrec

Adreça electrònica

Telèfon Telèfon mòbil

Si sol·licita una Persona Física

NOM I COGNOMS

NIF / NIE

Domicili social

Adreça electrònica

Telèfon Telèfon mòbil

Activitat del comerç o negoci:

Adreça del Local on s'ubica l'activitat:

Línia de Subvenció i Import sol·licitat:

   A) Foment de l'Autoocupació EUROS

   B) Foment de la contractació EUROS

Sol·licita algun d'aquests increments?

  Foment de l'emprenedoria i l'ocupació femenina (10% en línia A i/o en línia B)

Ha sol·licitat i/o obtingut per a la mateixa activitat/projecte una altra subvenció o ajut? En cas afirmatiu, especifiqueu-la

SI NO Quina?

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L'ECONOMIA LOCAL DE CASTELLDEFELS, ANY 2021

Data, firma i segell

Persona sol·licitant:

   Foment de les activitats relacionades amb l'ús de les TIC, el medi ambient i l'estalvi energètic, la cultura, el 

lleure i l'educació infantil (20% en la línia A)



DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

Corresponent a l'empresa i/o persona física:

Document d'alta censal de l'activitat, model 036 o 037 d'Hisenda

Llicència municipal d'obertura a nom de la persona física o jurídica titular del alta de l'actividad a Hisenda ( 036 o 037)

Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar

En cas d'acollir-se a la línia A) Foment de l'autoocupació

En cas d'acollir-se a la línia B) Foment de la contractació

Contracte laboral de la persona contractada

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

Sisè.- Que s’ha efectuat el pagament de les despeses recollides en aquesta relació i que han estat destinades íntegrament a l’activitat referida.

Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en les documents adjunts són certes i sóc coneixedor/a 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 quan la seva execució es trobi suspesa.
Cinquè.- Que actualment l'activitat està donada d'alta i que em comprometo a mantenir l'activitat oberta un temps mínim de 6 mesos des del moment de

l'atorgament de la subvenció

Tretzè.- Que accepto que les notificacions relatives a aquesta sol·licitud siguin electròniques

Data, firma i segell

Persona sol·licitant:

L'informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, les dades seran utilitzades per a la gestió de 

la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers - fora de que portar a terme la sol·licitud ho requereixi - i un cop gestionat el tràmit seran conservades com a 

part del registre d'expedients de l'Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta 

dels seus drets adreçant-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), o dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l'Església nº 1, 

08860 Castelldefels (Barcelona).

Accepta expressament rebre informació municipal de l'Ajuntament de Castelldefels, via correu postal o electrònic, 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.

Setè.- Que l’aportació de l’Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les altres fonts de finançament obtingudes, no supera el cost de l’activitat

subvencionada.
Vuitè- Que les factures i tiquets pagats amb la subvenció referida no s’han utilitzat com a justificació de pagament d’altres subvencions, ni de

l’Ajuntament ni d’altres organismes.

Novè.- Que em comprometo a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Castelldefels.

Desè.- Que em comprometo a 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.

Onzè.- Que em comprometo a comunicar a l'ajuntament els possibles ajuts presents o futurs obtinguts amb la mateixa finalitat.

Dotzè.- Que em comprometo a complir totes les condicions que es recullen a les bases i a la convocatòria, a la Llei General de Subvencions i a l'Ordenança

General de Subvencions d'aquest ajuntament.

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.

En el cas de les activitats empresarials detallades a l'Annex 1, ha de quedar acreditat en llicència municipal, en l'alta de 

l'activitat censal (036 o 037), en escriptures i/o en publicitats l'activitat realitzada amb anterioritat a aquesta 

convocatòria.

Documento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de Seguridad Social, RETA, o en el 

correspondiente colegio profesional.

Escriptures de constitució, en el cas que la sol·licitud s'estigui firmant amb un certificat de caire personal i no de 

representació


