
 
 

 
 
 

 
 

 

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D’AUTOOCUPACIÓ (SANT ANDREU AMB 
ELS EMPRENEDORS III) 
 
  
 
Dades de la persona sol·licitant  (promotora d’iniciatives emprenedores)   
 

NOM  I COGNOMS  
 

DNI/NIE    
 

Adreça del centre de treball en el municipi   

   

    La/es persona/es promotora/es de la iniciativa emprenedora  pertany/en al següent 
col·lectiu prioritari de persones en situació d’atu r i inscrites com a demandants 
d’ocupació, a les Oficines de Treball de la General itat de Catalunya, prèviament a 
l’inici de l’activitat: 

  

     Persones que hagin exhaurit la prestació per d esocupació sense dret al subsidi 
d’atur. 

   Persones pertanyents a famílies amb tots els seu s membres a l’atur. 
 

   Aturats de llarga durada       Persones amb disc apacitats  
 

   Majors de 45 anys        Menors de 35 anys. 
 

   Dones desocupades        Famílies monoparentals.  
 

   Persones en altres situacions de vulnerabilitat 
 

 

 
Dades de l’empresa que realitza l’activitat emprene dora  

 

RAÓ SOCIAL  
 

NIF    
 

 

 
Dades del/de la representant* 
 

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIE/NIF 
*  En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà  de representant, s’haurà d’acompanyar còpia del 
DNI/NIE/NIF del/de la sol·licitant i documentació a creditativa de la representació que ostenta. 
 

 
Dades de contacte i notificacions 
 

Adreça  
 

Codi postal   Població  
 

Telèfon mòbil   E-mail                        
 

   Marqui la casella en cas que la persona sol·licitan t no estigui obligada a relacionar-se a través 
de mitjans electrònics amb les administracions públ iques i no vulgui rebre notificació electrònica  
dels actes municipals dictats en aquest procediment , en aplicació del què disposen els articles 14.1 i  
41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Consulteu les  condicions de la notificació electrònica a 
www.sabarca.cat .  
 



 
 
S’adjunta la següent documentació complementària re lativa a la/es persona/es 
promotora/es d’iniciatives emprenedores    
 

 

   Informe de vida laboral actualitzat i posterior a l’alta al RETA, emès per Seguretat Social. 
 

   Certificat corresponent als períodes d’inscripci ó com a demandant d’ocupació, emès per 
l’Oficina de Treball.  

   Documentació acreditativa de l’alta al règim d’autò noms o règim especial. 
 

   Alta censal (Model 036 i 037). 
 

   En cas que la/es persona/es promotora/es hagi/n est at donada/es d’alta al RETA en 
els 6 mesos anteriors, per a una activitat diferent  de l’actual, declaració censal 
(Model 036/037) amb identificació de l’activitat de senvolupada amb anterioritat . 

 

   En cas de pertànyer al col·lectiu prioritari identi ficat en el punt 4.1. de les 
bases reguladores de la subvenció, documentació acr editativa al respecte. 

   Pla d’empresa. 
 

   Informe de viabilitat del Pla d’empresa. 
 

   Documentació acreditativa de les despeses subvencio nables elegibles assumides . 
 

   Document acreditatiu de la titularitat del número d e compte bancari indicat, a nom 
de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitz arà el pagament de la subvenció 
que en el seu cas s’assigni . 

 

   Autorització de la/es persona/es promotora/es per t al que l’Ajuntament pugui 
consultar les dades que consten en altres Administr acions Públiques, necessàries 
per a la tramitació de la sol·licitud . 

 

   En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal qu e pugui consultar les dades que a 
continuació es detallen, s’haurà d’aportar: 

     Certificat d’empadronament, si escau. 
 

    Certificat d’estar al corrent del pagament de q ualsevol deute amb la Seguretat 
Social, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agènci a Tributària estatal i la 
Generalitat de Catalunya . 

 

 
 
 
 
 
    

OBSERVACIONS  
 

Les condicions i requisits que hauran de complir le s persones promotores sol·licitants per poder optar  
a aquesta subvenció, així com la documentació compl ementària obligatòria o opcional a adjuntar a la 
sol•licitud, estan establerts a les bases regulador es aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria 
a la qual s'opta.  
 

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les 
verificacions oportunes, i fins a exhaurir la parti da pressupostària assignada. 
 

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la 
subvenció podrà ocasionar la revocació total o parc ial i el reintegrament de la subvenció concedida, 
amb l’interès de demora que correspongui.  

 

 
DECLARO RESPONSABLEMENT:   
 

1.  Que totes les dades facilitades en aquesta sol·lici tud i en la documentació 
adjunta són certes, que he llegit els advertiments legals i accepto les bases 
de la convocatòria. 

 

2.  Que reuneixo tots els requisits exigits per la norm ativa reguladora de la 
subvenció sol·licitada; i disposo del títol habilit ant per a l’exercici de 
l’activitat econòmica en el centre de treball indic at anteriorment, situat en 
el municipi de Sant Andreu de la Barca, o l’he sol· licitat i es troba en 
tràmit. 

 

3.  Que em comprometo a: 
 

a)   Donar compliment a totes les condicions i obligaci ons establertes per la 
normativa vigent d’aplicació. 
 

b)   No simultaniejar l’activitat empresarial indicada amb qualsevol altra 
activitat per compte d’altri. 
 

c)   Comunicar qualsevol alteració significativa que es  produeixi amb 
posterioritat a l’atorgament de la subvenció. 

 

d)   Conservar els documents justificatius de l’aplicac ió dels fons rebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin s er objecte d’actuacions 
de comprovació i control. 

 
 
 
 



 
 
 
 

4.  Que no estic incurs en les prohibicions establertes en  els punts 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de subvencions; 
no he estat sancionat en resolució ferma amb pèrdua  de la possibilitat 
d’obtenir subvencions; i em trobo al corrent del pa gament de qualsevol 
obligació amb la Seguretat Social, l’Àrea Metropoli tana de Barcelona, 
l’Agència Tributària estatal, la Generalitat de Cat alunya i amb l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca. 

 
 

 
Per la qual cosa, SOL·LICITO s’admeti a tràmit aquesta instància i em sigui 
concedida la subvenció sol·licitada per a realitzar  la iniciativa emprenedora, 
amb domiciliació en el número de compte bancari que  consta indicat en la 
documentació adjunta. 
 
 
 
 

Signatura       
  
 
 
 
 
Sant Andreu de la Barca, ______ de/d’ _____________ ________ de _______ 
 
 
 
 

 
 

CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRAC IONS PÚBLIQUES (Art. 28 de la Llei 39/2015, 
d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú d e les administracions públiques)  

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  a efectuar consulta de les dades i els antecedents  
que constin en fitxers d’altres Administracions Púb liques, per tal de comprovar que es compleixen les 
condicions requerides per accedir a l’objecte d’aqu esta sol·licitud i per revisar-les fins a 
l’extinció de la seva vigència. 
 

          En cas de que no autoritzeu, marqueu la c asella 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 Informació important   

 

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Regla ment General de Protecció de Dades, l’informem 
que les dades facilitades seran incloses en un trac tament de dades responsabilitat de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit 
que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers,  llevat que sigui necessari per a la prestació 
del servei sol·licitat de conformitat amb les dispo sicions legals i reglamentàries aplicables en 
cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del proc ediment administratiu. Per a més informació 
consulti la nostra política de privacitat.  
 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de 
Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics https://www.seu-e.cat/web/santandreudelabarca  o 
bé presencialment o per correu convencional a l’adr eça següent: plaça de l’Ajuntament núm. 1 – 
08740 Sant Andreu de la Barca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'IL·LUSTRE ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT  DE SANT ANDREU DE LA BARCA  
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