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ANNEX  1 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INCENTIUS PER AL FOMENT DE LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL PER PART DE LES EMPRESES SALLENTINES I 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom de l’Empresa  (Raó social o titular empresa persona física) o Entitat  NIF 

Representant legal  DNI 

Adreça fiscal  Població  CP 

Telèfon  Correu electrònic 

Adreça de l’activitat  Població  CP 

DECLARACIONS RESPONSABLES 

Declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa que represento: 

 És una empresa, persona física o jurídica, que genera activitat econòmica al
municipi de Sallent o una entitat constituïda sense ànim de lucre del Municipi i
vol  contractar o ha contractat.... persona / persones amb les següents condicions: 

NOM LLOC DE TREBALL JORNADA TERMINI 
CONTRACTE 

 Disposa de la llicència d’activitat concedida per l’Ajuntament o va presentar  una
comunicació prèvia o declaració responsable d’obertura de l’activitat  o un canvi
de nom.

 No incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art.13 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es troba al corrent de pagament de
les obligacions tributàries amb la Tresoreria de la Seguretat Social, l’Agència
Tributària i l’Ajuntament de Sallent, o bé disposa de la corresponent resolució de
pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus
deutes.

 Que no ha rebut per les mateixes actuacions sol·licitades en aquesta
convocatòria altres subvencions.

 Que ha rebut per les mateixes actuacions sol·licitades en aquesta convocatòria
altres subvencions  amb el següent detall:
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PROCEDÈNCIA CONCEPTE PERCENTATGE IMPORT REBUT 

 Que l’empresa que represento no ha realitzat en els últims 12 mesos
acomiadaments improcedents.

 Que la persona o persones proposades per contractar no han format part de la
plantilla de l’empresa en els últims 6 mesos.

 Al ser una empresa persona jurídica, disposa de l’escriptura de constitució de la
societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o en el
registre corresponent. Que el sol·licitant de la subvenció disposa de facultats de
representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent
inscrita en el Registre mercantil o en el registre corresponent, si escau, o
d'acord amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar la representació.

DOCUMENTACIÓ  QUE S´ADJUNTA 

 Còpia del DNI o NIE de la persona a contractar per l’empresa

 Per les entitats sense ànim de lucre:

� Estat de comptes del darrer exercici. 

� Justificació de la necessitat de la contractació. 

 Per les empreses que sol·licitin incentius un segon i tercer any consecutius:

� Relació de treballadors cotitzats a la S.S. (Model TC2). 

� Pla d’empresa o justificació de la necessitat de la nova contractació. 

 Per justificar els requisits de la modalitat 5, contractació de persones afectades
per la crisi de la COVID-19:

� Vida laboral 

� Altres documents que justifiquen la desocupació 

DADES BANCÀRIES PER REBRE L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ 

Nom de l’empresa/ beneficiari              _________________________________ 
Denominació de l’entitat bancària        __________________________________ 
Codi IBAN  ________________________________________________________ 
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ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES 
 
El sol·licitant declara: 
 
 Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes, les dades 

econòmiques es troben emparades pels documents fiscals i comptables que està 
obligat a tenir i els documents units són còpies fidels dels documents autèntics. 
 

 Que coneix i accepta les “bases reguladores per al foment de la contractació 
laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre” i es 
compromet a complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser 
beneficiari, de conformitat amb la legalitat vigent i les mateixes bases. 
 
 

SOL·LICITUD 
 
El sol·licitant signatari  d’aquest formulari demana que se li concedeixi un incentiu 
econòmic per a la contractació de .... persona / persones desocupades residents a 
Sallent, d’acord amb les “bases reguladores per al foment de la contractació laboral 
per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Lloc i data: 
 
Signatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les 
dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “SUBVENCIONS” responsabilitat 
de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). La 
finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no 
seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per 
la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets 
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat 
de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de la Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O 
bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si 
així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades o qualsevol qüestió que consideri 
al Delegat de Protecció de dades d’aquest Ajuntament dpd.ajsallent@diba.cat. 

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=0sh0WYHd24S9w0MlEs2CP6Db4h1ZsPmIlvV-PRuO6nQwM_UANPfXCA..&URL=mailto%3Asallent%40sallent.cat
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