
DADES DE L'EMPRESA O ENTITAT SOL·LICITANT/ DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE 

Raó Social* / Razón Social*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Població* / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / Correo electrónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta (si es preciso)

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electrónico

Província/Provincia

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  
PER A LA CONTRACTACIÓ DE  

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR 
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Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (original i fotocòpia)

Que l'empresa/entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de nov., general de subvencions / 
Que la empresa/entidad no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el articúlo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de nov., general de subvenciones

NIF/CIF de l'empresa o entitat.  / NIF/CIF de la empresa o entidad. 

En cas de societats mercantils (S.A.-S.L.), alta del representant o de l'administrador en el règim especial de treballadors autònoms i certificat de 
situació de cotització / En el caso de sociedades mercantiles (SA-SL), alta del representante o del administrador en el régimen especial de trabajadores autónomos y 
certificado de situación de cotización

En el cas de persones jurídiques (societats o entitats), còpia compulsada del poder notarial  del representant legal / En el caso de personas jurídicas 
(sociedades o entidades), copia compulsada del poder notarial del representante legal

Informe de vida laboral de l'empresa o entitat (Model A002) / Informe de vida laboral de la empresa o entidad (Modelo A002)

Certificats que acreditin que l'empresa es troba al corrent de pagament d'obligacions tributàries o altres amb l'administració estatal i amb la 
Seguretat Social, amb la Generalitat de Catalunya i amb l'administració local (a excepció de l'Ajuntament d'Esplugues, que l'aportarà d'ofici) / 
Certificados que acrediten que la empresa se encuentra al corriente de pago de obligaciones tributarias u otras con la administración estatal y con la Seguridad Social, con 
la Generalitat de Catalunya y con la administración local (a excepción del Ayuntamiento de Esplugues, que lo aportará de oficio)

Llicència o comunicació de l'activitat econòmica (emesa per l'Ajuntament on estigui radicada. Si ho està a Esplugues, l'aportarà d'ofici el propi 
Ajuntament) / Licencia o comunicación de la actividad económica (emitida por el ayuntamiento donde esté radicada. Si lo está en Esplugues, la aportará el mismo 
Ayuntamiento)

Document signat original on es descriu el lloc de treball, funcions i categoria prof., codi del conveni col·lectiu d'aplicació; jornada de treball, 
retribució bruta (incloses la prorrata de les pagues extraord. i exclosos els conceptes extrasalarials); grup de cotització, codi CNAE-tarifa Accidents 
de treball-Malaltia prof.; cost total mensual de la quota empresa de cotització a la SS / Documento firmado original donde se describe el lugar de trabajo, 
funciones y categoría prof.l, código del convenio colectivo de aplicación; jornada de trabajo, retribución bruta (incluidas la prorrata de las pagas extraord. y excluidos los 
conceptos extrasalariales); grupo de cotización, código CNAE-tarifa Accident. trabajo-Enfermedad prof.; coste total mensual de la cuota empresa de cotización a la SS

Si es tracta d'una entitat, document d'inscripció al registre corresponent / Si se trata de una entidad, documento de inscripción en el registro correspondiente

DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant / DNI/NIF de la persona firmante de la solicitud como representante

DECLARO RESPONSABLEMENT,  actuant en nom i representació de l'empresa/entitat sol·licitant, i sota la meva  
responsabilitat / DECLARO RESPONSABLEMENTE, actuando en nombre y representación de la empresa/entidad solicitante, y bajo mi responsabilidad:

Que l'empresa/entitat compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística / Que la 
empresa/entidad cumple los requisitos establecidos en los articúlos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política linguística

Que l'empresa/entitat 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 / Que la empresa/
entidad dispone de un sistema de organización y de gestión de la prevención, de acuerdo con la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborals; el Real decreto 39/1997, 
de 1 de enero, por el cual se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con las modificaciones posteriores introducidas por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Que l'empresa/entitat no ha rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb 
disminució greu 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 d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost / Que la empresa/entidad no ha recibido ninguna 
sanción, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de personas con disminución grave o muy grave, en materia de 
relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto

DNI de la persona a contratar / DNI de la persona a contratar

Precontracte de treball / Precontrato de trabajo

Full de demanda d'ocupació de la persona a contractar, emès per l'Oficina de Treball del SOC, acreditant un mínim de 3 mesos a l'atur / Hoja de 
demanda de ocupación de la persona a contratar, emitida por la Oficina de Treball del SOC, acreditando un mínimo de 3 meses en el paro

Certificat original on consti si cobra prestació o subsidis d'atur, emès per l'Oficina de Treball / Certificado original donde conste si cobra prestación o 
subsidios de empleo , emitido por la Oficina de Treball

Alta d'autònom de la persona que presenta la sol·licitud / Alta de autónomo de la persona que presenta la solicitud

Informe de vida laboral de la persona a contractar / Informe de vida laboral de la persona a contratar



La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Administratius de l´Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits i elevaran a la Junta de Govern Local proposta de  
resolució, en un termini màxim d'un mes des de la presentació de la sol·licitud / Su solicitud será adscrita a los Servicios Administrativos del Ayuntamiento, los cuales verificarán 
 el cumplimiento de los requisitos y elevarán a la Junta de Govern Local propuesta de resolución, en un plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud

Conforme per l´entitat bancària,  
segell i signatura del responsable / 
Conforme por la entidad banciara, 

sello y firma del responsable

Esplugues de Llobregat,
* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Signatura i segell / Firma y sello

Nom i cognoms / 
Nombre y apellidos NIF Import / 

Importe
Data prevista inici contracte/ 
Fecha prevista inicio contrato

DECLARO RESPONSABLEMENT,  actuant en nom i representació de l'empresa/entitat sol·licitant, i sota la meva  
responsabilitat / DECLARO RESPONSABLEMENTE, actuando en nombre y representación de la empresa/entidad solicitante, y bajo mi responsabilidad:

per a contractar a / para contratar a:  
 

La concessió d'una subvenció a l'empresa/entitat que represento per un import màxim de / 
La concesión de una subvención a la empresa/entidad que represento por un importe máximo

Euros

SOL·LICITO, d'acord amb les vigents Bases Reguladores  / 
SOLICITO, de acuerdo con las vigentes Bases Reguladoras  :

Autoritzo l'ajuntament d'Esplugues a utilitzar l'adreça electrònica que he indicat a l'apartat de Dades per requerir-me la possible documentació que 
manqui per completar aquesta sol·licitud (3)  / Autorizo al ayuntamiento de Esplugues a utilizar la dirección electrónica que he indicado en el apartado de Dades 
para requerirme la posible documentación que falte para completar esta solicitud (3)

Autoritzo l'ajuntament d'Esplugues a comprovar de forma directa el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat (3)  / Autorizo al 
ayuntamiento de Esplugues a comprobar de forma directa el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado (3)

AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES:  
 

(1) Situació actual: pendent, aprovada, etc / Situación actual: pendiente , aprobada, etc 
(2) Respecte a la subvenció sol·licitada, el finançament de l'ajut pendent o aprovat pot ser total o parcial, directe o indirecte / respecto a la subvención solicitada, la finançiación 
de la ayuda pendiente o aprobada puede ser total o parcial, directa o indirecta 
(3) Marqueu si voleu donar aquesta autorització, que pot agilitzar els tràmits / Marque si quiere dar esta autorización, que puede agilizar los trámites

Que l'empresa/entitat no ha sol·licitat ajuts de minimis durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors / Que la empresa/entidad no 
ha solicitado ayudas de minimis durante el ejercicio fiscal en curso y  los dos ejercicios fiscales anteriores

Que l'empresa/entitat ha sol·licitat o rebut ajuts de minimis durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i que els 3 anys no 
superen els 200.000 euros, d'acord amb el que es detalla a continuació / Que la empresa/entidad ha solicitado o recibido ayudas de minimis durante el 
ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, y que los 3 años no superan los 200.000 euros, de acuerdo con lo que se detalla a continuación

Concepte d'ajut o subvenció Quantia Administració o entitat 
concedent

Any Situació actual (1)

TOTAL €

Que l'empresa/entitat no ha sol·licitat subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concòrrer amb el que estableixen les normatives / Que la 
empresa/entidad no ha solicitado subvención o ayuda por el mismo concepto que pueda concurrir con lo que establecen las normativas

Que l'empresa/entitat ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajudes que es detallen a continuació pel mateix concepte / Que la empresa/entidad ha 
solicitado o recibido las subvenciones o ayudas que se detallan a continuación por el mismo concepto

Concepte d'ajut o subvenció Quantia Administració o entitat 
concedent

Any Situació actual (1) El finançament és (2)

TOTAL €

Triar una de les dues opcions / escoger una de las dos opciones:  
 

Triar una de les dues opcions / escoger una de las dos opciones:  
 

BIC /SWIFT

compte / cuenta

DC / DCOficina / OficinaBanc / Banco IBAN / IBAN


DADES DE L'EMPRESA O ENTITAT SOL·LICITANT/ DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE  
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta (si es preciso)
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR
 
Registre d'entrada general
Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (original i fotocòpia)
DECLARO RESPONSABLEMENT,  actuant en nom i representació de l'empresa/entitat sol·licitant, i sota la meva 
responsabilitat / DECLARO RESPONSABLEMENTE, actuando en nombre y representación de la empresa/entidad solicitante, y bajo mi responsabilidad:
La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Administratius de l´Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits i elevaran a la Junta de Govern Local proposta de 
resolució, en un termini màxim d'un mes des de la presentació de la sol·licitud / Su solicitud será adscrita a los Servicios Administrativos del Ayuntamiento, los cuales verificarán
 el cumplimiento de los requisitos y elevarán a la Junta de Govern Local propuesta de resolución, en un plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud
Conforme per l´entitat bancària, 
segell i signatura del responsable /
Conforme por la entidad banciara,
sello y firma del responsable
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Signatura i segell / Firma y sello
Nom i cognoms /
Nombre y apellidos
NIF
Import /
Importe
Data prevista inici contracte/
Fecha prevista inicio contrato
DECLARO RESPONSABLEMENT,  actuant en nom i representació de l'empresa/entitat sol·licitant, i sota la meva 
responsabilitat / DECLARO RESPONSABLEMENTE, actuando en nombre y representación de la empresa/entidad solicitante, y bajo mi responsabilidad:
per a contractar a / para contratar a: 
 
La concessió d'una subvenció a l'empresa/entitat que represento per un import màxim de /
La concesión de una subvención a la empresa/entidad que represento por un importe máximo
Euros
SOL·LICITO, d'acord amb les vigents Bases Reguladores  /
SOLICITO, de acuerdo con las vigentes Bases Reguladoras  :
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES: 
 
(1) Situació actual: pendent, aprovada, etc / Situación actual: pendiente , aprobada, etc
(2) Respecte a la subvenció sol·licitada, el finançament de l'ajut pendent o aprovat pot ser total o parcial, directe o indirecte / respecto a la subvención solicitada, la finançiación
de la ayuda pendiente o aprobada puede ser total o parcial, directa o indirecta
(3) Marqueu si voleu donar aquesta autorització, que pot agilitzar els tràmits / Marque si quiere dar esta autorización, que puede agilizar los trámites
Concepte d'ajut o subvenció
Quantia
Administració o entitat concedent
Any
Situació actual (1)
TOTAL
€
Texto
Concepte d'ajut o subvenció
Quantia
Administració o entitat concedent
Any
Situació actual (1)
El finançament és (2)
TOTAL
€
Texto
Triar una de les dues opcions / escoger una de las dos opciones: 
 
Triar una de les dues opcions / escoger una de las dos opciones: 
 
compte / cuenta
DC / DC
Oficina / Oficina
Banc / Banco
 IBAN / IBAN
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