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Nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT                                                                                                                 DNI/ NIF/ CIF

Nom i cognoms de la persona REPRESENTANT                                                                                                             DNI/ NIF/ CIF

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS. 

Adreça de correu electrònic. Telèfon

D’acord amb les Bases Reguladores publicades al BOPB de 06/10/2020

SOL·LICITO
Indicar a la casella l'import sol·licitat 

  a.   Modalitat “emprenedoria local” -  import màxim de 2.000 euros a cada persona participant en la proposta 
emprenedora beneficiària que compleixi amb els requisits i obligacions definits als punts 3 i 4 de les bases reguladores.

  b.    Modalitat “emprenedoria local Unió Cooperadors” - import màxim de 3.000 euros a cada persona participant 
en la proposta emprenedora beneficiària que tingui per objecte i finalitat una activitat concordant amb els principis
i valors socials, solidaris, innovadors i sostenibles del projecte Unió de Cooperadors i que compleixi amb els requisits
i obligacions definits als punts 3 i 4 de les bases reguladores.  

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sota la meva responsabilitat, DECLARO: 

1. Complir els requisits per poder ser persona beneficiària d’aquests ajuts econòmics. 

1.1 Tenir permís de treball vigent. 

1.2 Haver complert 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa el dia de presentació d’aquesta sol·licitud. 

1.3 En el moment de l’inici de l’activitat objecte de subvenció, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

1.3.1   Opció A – estar inscrit/a en l’Oficina de Treball de la Generalitat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Gavà com a demandant 
d’ocupació no ocupat/ada i establir el domicili fiscal i/o social de la nova activitat emprenedora a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

1.3.2   Opció B – estar inscrit/a en l’Oficina de Treball de la Generalitat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a qualsevol municipi de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona com a demandant d’ocupació no ocupat/ada i establir el domicili fiscal de la nova activitat emprenedora a Gavà

1.4 Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius.

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

1.4.2   Persones en situació d’atur de llarga durada (es considerarà atur de llarga durada haver estat un mínim de 540 dies en situació d’atur -no 
necessàriament consecutius- en els darrers 730 dies).
1.4.3   Persones majors de 45 anys. 

1.4.4   Persones joves de 16 a 35 anys. 

1.4.5   Persones amb discapacitats. 

1.4.6   Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur. 

1.4.7   Dones. 

1.4.8   Persones pertanyents a famílies monoparentals o nombroses.

1.5 Haver iniciat l’activitat professional/empresarial en la que l’alta inicial de la nova activitat professional o empresa ( alta censal i/o impost d’activitats 
econòmiques (IAE)) i alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA), règims especials o règim general (RG) en el cas de cooperatives que hagin optat per 
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aquest règim de cotització i així ho recullin als estatuts, es produeixi entre l’1 de gener del 2020 i l’1 d’abril de 2021. A tots els efectes es considerarà com a data
d’inici de l’activitat emprenedora la que consti en el document del RETA,  règims especials o RG en el cas de cooperatives que hagin optat per aquest règim de 
cotització i així ho recullin als estatuts. 

1.6 No haver estat donat d’alta al RETA, règims especials o RG en el cas de cooperatives que hagin optat per aquest règim de cotització i així ho recullin als 
estatuts per a la mateixa activitat laboral en els últims 6 mesos anteriors a l’alta objecte de ajuda.

1.7 No haver estat beneficiari/a d’altra ajuda objecte de la present sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria. 

2. Que l'empresa i/o persona sol·licitant:

2.1 No està en incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2.2 Compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 

2.3 Té l'activitat econòmica legalment aprovada per l'entitat local del municipi on està ubicada, si escau. 

2.4 Està al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i les obligacions davant la Seguretat 
Social. 

2.5 No ha estat sancionada, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilita d’obtenir subvencions. 

2.6 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, si escau.

2.7 No ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats 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. 

2.8 Compleix amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d’acord amb al Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 

2.9 Compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació entre dones i homes. 

2.10 Compleix amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització 
mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.

2.11 És titular d’un compte bancari on rebre l’import de l’ajut econòmic. 

2.12 Disposa d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria. 

2.13   No ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el que estableixen les normatives reguladores. 

2.14   Ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte. 

Concepte d’ajut o subvenció Quantia Entitat concessionària Any          Situació actual¹
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1. Atorgada / Pendent / Denegada.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA. 

 Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat (036/037) del/s promotor/s i/o empresa. 

 Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms (RETA), règims especials o RG en el cas de cooperatives que hagin optat per aquest règim de cotització i així ho recullin
als estatuts, de cadascuna de les persones promotores de l’activitat empresarial. 

 Llicència o comunicació de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa, si s’escau. 

 En el cas que la persona/es sol·licitant/s hagi/n estat d’alta al RETA, règims especials o RG en el cas de cooperatives que hagin optat per aquest règim de 
cotització i així ho recullin als estatuts en els 6 mesos anteriors a l’alta objecte de sol·licitud, còpia de la Declaració Censal (models 036/037) on aparegui 
l’epígraf de l’activitat anterior (si ha estat donada d’alta a una activitat diferent a l’actual).

 Pla d’empresa i informe de viabilitat emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.

 Documentació que acrediti els requisits generals com a persona beneficiària (còpia: DNI, Certificat integrat de persona en situació d’atur no ocupada vigent, 
vida laboral actualitzada).

 Documentació que acrediti els requisits específics com a persona beneficiària pertanyent a col·lectiu prioritari. 

 Documentació de domiciliació bancària conformat per l’entitat bancària. 

 Altres documents. 

DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE LA SUBVENCIÓ. 

Titular del compte bancari (ha de coincidir amb la persona beneficiària)                                                                                             DNI/ NIF/ CIF. 

 

Entitat bancària.

Codi IBAN

    

Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent: 

 castellà. 

CONSULTA i OBTENCIÓ de documents que es trobin en poder d’una administració pública o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració. 

(Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament –Art. 28.2 Llei 39/2015). 

 NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que han estat generats per una administració pública 

(Cas us hi hàgiu oposat expressament –marcant la casella anterior-, per procedir a la tramitació de la seva sol·licitud, haurà d’aportar a l’Ajuntament de Gavà, la
documentació requerida. No hi cap la possibilitat d’oposar-se, si aquesta documentació es sol·licita per l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció)
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AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Unificació de la identificació del ciutadà/na. 

 Sí  No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), puguin ser reutilitzades per tractar-les amb la finalitat d’unificar la identificació del
ciutadà/na en tots els tràmits que efectuï amb l’Ajuntament de Gavà. 

AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana.

 Sí  No // Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom,
cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), es tractin per la finalitat: Gestió d'actuacions on les persones i la societat civil
pugin participar de la presa de decisions públiques de l’Ajuntament de Gavà. 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat
Finalitat del tractament (AT031PE): Oferir un servei de suport a la promoció econòmica, a empreses i emprenedors, així com la gestió de la promoció i dinamització de
l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi.
Exercici  de drets dels interessats:  D’accés,  rectificació,  supressió,  limitació  i  oposició  al  tractament,  presentant  el  formulari  corresponent  al  registre  electrònic  de
l’Ajuntament https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) (Àmbit: Exercici de drets dels interessats), o presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana de l’Ajuntament de Gavà,
Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.
Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gava.cat/

Gavà de de 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX I CODI D’IDENTIFICACIÓ. 
21 Promoció Econòmica
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