Sol·licitud de pagament de l'ajut per a la contractació de persones
nouvingudes i/o en situació de vulnerabilitat del Projecte "Queda't a la
Catalunya Central". Convocatòria 2020.
Dades d’identificació del sol·licitant
Nom o raó social:
Tipus de document d’identificació
NIF / CIF

Número d’identificació

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número
0

Codi Postal Nulci de Població

Municipi

Comarca

Província

Dades de la / del representant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació Número d’identificació
Càrrec amb el què actua:

Dades de contacte de la / del representant
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

SOL·LICITO:
Sol·licito percebre el pagament únic de l’ajut per a la contractació de persones nouvingudes i /o en situació
de vulnerabilitat, segons les bases i convocatòria del projecte “Queda’t a la Catalunya Central”, per la qual es
convoquen per a l’any 2020, per import de
.(43% FEADER i 57% DARP)
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Justificació de la Contractació
Dades de la persona contractada

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació Número d’identificació

País d'origen

NIE

Tipologia de contractació
3 mesos -> Jornada: 6 mesos-> Jornada: Informació del contracte
Data d'inici de la contractació:

Data prevista de finalització de la contractació:

Costos salarials mensuals
Import net

Retenció de Seguretat Social

Retenció IRPF

Quota Seguretat Social Empresa

Documentació adjunta: (preveure l'annex de documents a la sol·licitud, i els camps obligatoris)
Contracte laboral de la persona contractada, on s’especifiqui les dates de contractació i la durada i
característiques del mateix.
Fotocòpia del document d’identificació de la persona contractada
Alta de la Seguretat Social

En cas de modificacions o baixes en la contractació declarada s'ha de comunicar a l'Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Página 2 de 6

DECLARO:
Que amb data

es va iniciar la contractació d’una persona d’acord amb el què

estableixen les bases del projecte “Queda’t a la Catalunya Central” (QCC en endavant)

Que pel mateix concepte (Contractació de persones)
No he sol·licitat ni obtingut subvencions o ajuts per la mateixa finalitat
He sol·licitat subvencions o ajuts per la mateixa finalitat
He obtingut subvencions o ajuts per la mateixa finalitat
Sol·licitat /

Subvenció /

Inversió

Concedit

Préstec

sol·licitada

Ajut sol·licitat

Data sol·licitud

Organisme

Ordre de
Convocatòria

Concepte

Ajut de
mínimis

En el cas d'haver rebut una subvenció o ajuda per la contractació, les persones contractades i declarades a
travès del projecte Queda't a la Catalunya Central No
estàn vinculades en cap d'aquests altres ajuts.
Que se m’ha informat que disposo d’una persona de suport per fer el seguiment de la contractació i
per tal de gestionar possibles conflictes o malentesos que es puguin ocasionar entre la persona
contractada i l’empresa, mentre estigui vigent la contractació bonificada
L’incompliment de qualsevol d’aquestes declaracions responsables comporta que la subvenció podrà ser revocada, i
l’import econòmic haurà de ser retornat, segons el què estableixen les bases de la convocatòria i la normativa legal vigent.

Que sóc coneixedor dels requisits per ser beneficiari dels ajuts Queda't a la Catalunya Central i em
comprometo a complir els compomisos adquirits de la mateixa manera que en el cas de no complir les
condicións retornare els impots rebuts del projecte Queda't a la Catalunya Central.
Compromisos:
Em comprometo a presentar, a la finalització de la contractació, la documentació acreditativa de la
durada prevista de la contractació. En cas de modificació, caldrà notificar-ho a l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, d’acord amb el què estableixen les bases.
Que no he modificat les dades bancàries presentades en el moment de la sol·licitud, i per tant son
vigents a l’hora de rebre el pagament d’aquesta subvenció. En cas de modificació, caldrà presentar el
document bancari acreditatiu
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Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat:
1. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud son certes i em comprometo a aportar
dades i documents necessaris per a la seva comprovació.
2. Que accepto les condicions i compromisos establerts en aquesta disposició, si escau, i les
verificacions corresponents.
3. Que estic al corrent de les obligacions tributàries.
4. No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que
estableix l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni es troba en
cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
5. Que el compte corrent on s'ha d’ingressar l'import de l'ajut pertany a la persona física/jurídica
sol·licitant de l'ajut.
6. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració
segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans
oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i
intervenir-hi en els seus centres de treball.
7. Que en el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, compleixo amb la quota legal de reserva de
llocs de treball en la plantilla e l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei General de
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
8. Que l'empresa duu la comptabilitat del negoci segons la normativa vigent que els sigui aplicable.
9. Que disposo del certificat actualitzat d'inscripció al registre corresponent
10. Que disposo de la llicència, autorització o comunicació ambiental actualitzada
11. Que en el cas d'establiments oberts al públic, compleixo la normativa de política lingüística
12. Que es compleix amb l'obligació respecte la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit
laboral, i amb aquesta finalitay adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones
13. En el cas de persones jurídiques, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes
ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
discriminatòries per raó de sexe o gènere
14. En el cas d'associacions i fundacions, tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011 de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya
15. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el
protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei
4/2008, de 24 d'abril
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16. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar
de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió,
per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per
sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i identitat sexual
17. Que es compleix les normes mínimes de medi ambient, higiene i benestar dels animals, segons
s'escaigui, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica
Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us
informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i en un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar l’ajut, la subvenció o la
beca sol·licitada. L’Associació és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals
seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades. La informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu
exercir els drets d’accés, ratificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: Plaça Sant Josep s/n, 08692 Puig-reig Barcelona. Així mateix
aquest dret pot ser exercit a través de la seu electrònica de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central: http://www.catcentral.cat/pages/ca/seu-electronica.php
Accepto condicions
Drets d’imatge
Amb la finalitat de difondre el projecte de Queda’t a la Catalunya Central l’Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central portarà a terme actes de difusió a mitjans de comunicació, xarxes socials i
altres accions en les quals es plasmarà els reptes, objectius i indicadors dels projectes. Per aquest motiu es
sol·licita autorització per fer us de imatges, reproduccions d’àudio i/o articles on l’entitat sol·licitant en sigui
part.
Autoritzo la cessió de drets d'imatge per ajudar a difondre i publicitar el projecte

Signatura
Conforme a tota la informació continguda, signem a:
Localitat i data

Signatura del/de la sol·licitant/representant
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Tramesa de la sol·licitud
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.
Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància
genèrica que trobareu a http://www.catcentral.cat/pages/ca/seu-electronica.php
Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.
Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.
Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació
Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el
document per a la tramitació de l’ajut.
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l’annexió d’aquest document i l’heu
tramés amb signatura electrònica, moment en el qual es produirà el corresponent assentament de registre
electrònic.
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