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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMA “ARGENTONA IMPULS”. 
Línia A:  Subvencions per al foment de l’ocupació  

Aquest formulari s’haurà de presentar telemàticament des del Portal de Tràmits i Gestions de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament  d’Argentona  (https://seuelectronica.argentona.cat/), com a documentació 
adjunta de la instància general de sol·licitud. 

IMPORTANT: Tots els camps d'aquest formulari són d'obligat compliment 

Dades del sol·licitant: 
Nom  i cognoms / Raó Social DNI / NIE / NIF 

Domicili de notificacions Telèfon 

Població Codi Postal Correu electrònic a efectes de comunicació i 
notificació 

Activitat econòmica IAE principal 

Dades del representant (en cas d'haver-n'hi): 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili Núm. Pis Porta Telèfon 

Població Codi postal Adreça de correu electrònic 

Documentació que aporta el sol·licitant: 
Fotocòpia NIF/CIF de l’empresa. 

 Còpia dels contractes de treball per als que es sol·licita la subvenció. 

 En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa i DNI/NIF de la persona 
signant de la sol·licitud com a representant de l’empresa. 

 Declaració censal d’alta o modificació en el cens d’obligats tributaris (model 036 / 037 de l’Agència Tributària) 
que acrediti l’exercici d’una activitat econòmica en el municipi d’Argentona. 

 Certificat de vida laboral de l’empresa. 

 Full de sol·licitud de transferència bancària (Annex 1). 

La següent documentació de cadascuna de les persones contractades: 
 Còpia del DNI / NIE. 

 Certificat de vida laboral. 

 Si s'escau, còpia del reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat). 

 Autorització per accedir a la comprovació de l’històric d’empadronament (model normalitzat). 
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DECLARACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES 

Declaro: (Marcar la que correspongui) 

 Que no he sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb els que 
estableixen les normes reguladores. 

 Que he sol·licitat o rebut subvencions o ajuts que es detallen a continuació per al mateix. 

Administració (Generalitat, Diputació, altres,...) Quantitat sol·licitada En concepte de 

RELACIÓ DE TREBALLADORS CONTRACTATS 

NIF de la 

persona 

contractada 

Tipologia de 

contracte 

% 

jornada 

Període 

contracte 

Salari 

brut 

mensual 1 

Quota 
patronal 

mensual 2 

Despesa 
mensual 3 

Costos de 
contractació 

subvencionables 
(tres mesos) 4  

 % 

Data inici 

a 

Data fi 

 €  €  €  € 

 % 

Data inici 

a 

Data fi 

 €  €  €  € 

IMPORT TOTAL  € 

1 Salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries 
2 Quotes corresponents a la seguretat social a càrrec de l’empresa 
3 Salari Brut + Quota patronal 
4 Costos dels tres primers mesos de contractació  

Indefinit/Període
 de < 3 mesos 

Temporal o 
indefinit / 
Període de prova
> 3 mesos 

Indefinit/Període
 de < 3 mesos 

Temporal o 
indefinit / 
Període de prova
> 3 mesos 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Actuant en nom i representació de l’empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, 

DECLARO:  

 Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud, així com els documents que s'hi adjunten, són certes i
corresponen a la realitat.

 Que he llegit i accepto el contingut de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a les
empreses i nous emprenedors mitjançant el programa “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel desenvolupament
local i la reactivació post COVID-19, per l’any 2020.

 Que compleixo amb tots i cadascun dels requisits del punt 5.1 de les Bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions per a les empreses i nous emprenedors mitjançant el programa “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes
pel desenvolupament local i la reactivació post COVID-19, per l’any 2020.

 Que l’empresa no ha realitzat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial

 Que l’empresa no ha estat  sancionada per infracció greu en matèria laboral.

 Que l’empresa 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.

 Que l’empresa compleix  amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució, establerta
per la legislació vigent, o aplicar les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, el
Decret 246/2000, de 24 de juliol i qualsevol altre que sobre aquesta matèria assigni la legislació vigent en cada
moment.

 Que l’empresa no es troba en cap  dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

AUTORITZO: 

Autoritzo a l’Ajuntament d’Argentona perquè accedeixi a la informació necessària i obtingui d’ofici les acreditacions 
necessàries per a la tramitació de la subvenció; entre altres, les acreditatives del compliment de les obligacions 
tributàries amb la Hisenda Municipal, l’Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social. 

SOL·LICITA 

Que resolts els tràmits pertinents, es reconegui el dret a obtenir la subvenció corresponent. 

Argentona,     
(Signatura i segell de l’empresa) 

En compliment del que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de 
caràcter que les sol·licitants i beneficiàries facilitin a l’Ajuntament d’Argentona seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament 
d’Argentona amb la finalitat de gestionar la resolució de les presents subvencions i facilitar la gestió dels serveis que presta aquesta 
entitat en matèria d’ocupació i, emprenedoria i empresa. 

La participació en el programa d’ajudes, implica que les dades de caràcter personal que es comuniquin podran ser cedides a 
Administracions Públiques o entitats col·laboradores. Aquesta cessió, no obstant això, només podrà tenir lloc per facilitar el compliment 
de les finalitats directament relacionades amb les funcions d’aquesta entitat. 

Les empreses i persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment 
enviant la seva sol·licitud a l’Ajuntament d’Argentona, c/ Gran 59, 08310 Argentona,  o mitjançant la seva seu 
electrònica https://seuelectronica.argentona.cat 

Es pot consultar en tot moment la política de privacitat de l’Ajuntament d’Argentona a l’enllaç http://argentona.cat/politica-de-privacitat 
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