Sol·licitud de subvenció al manteniment de l’ocupació del
programa Girona Actua (+)
Línia 2
Microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb una plantilla de fins
a 10 treballadors/ores

Dades de l’empresa o entitat
Autònom/a-Empresa-Entitat:

NIF:

Domicili social:
Població:

CP:

Activitat econòmica principal:

CCAE: 1

Plantilla (a data 29/02/2020):
Percentatge de manteniment
de la plantilla: 2

Fins a 5 treballadors/ores

De 6 a 10 treballadors/ores

Percentatge de dones en plantilla a data
01/12/2020:

Dades de la persona representant legal
Nom i cognoms:

NIF:

En qualitat de: 3
Adreça:
Població:

CP:

Requisits de l’empresa/entitat sol·licitant
ERTO per motiu de causa major (a partir del 14/03/2020) resolt
favorablement:

Sí

No

Tancament temporal obligatori a partir de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma:

Sí

No

Cessament de l’activitat, tot i no ser obligatori el tancament temporal:

Sí

No

Sí

No

Disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%:

4

1

Codi d’activitat econòmica, segons la classificació catalana 2009.

2

Percentatge de manteniment de la plantilla a l’inici del període subvencionable respecte al mes de febrer de 2020.

3

D’acord amb els poders o autorització que acrediti les seves facultats per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.

4

Percentatge de disminució de la facturació durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i
l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.
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Dades de la contractació 5
Nom i cognoms
treballador/ora:

NIF:

Data incorporació plantilla:
Modalitat de contractació
actual: 6
Data finalització període
subvencionable:

Data inici període
subvencionable: 7

Càlcul de l’import de la subvenció que se sol·licita
Mida de l’empresa/entitat:
Fins a 5 treballadors/ores:
De 6 a 10 treballadors/ores:

Període subvencionable:
3 mesos:
5 mesos:
1.425,00€
2.375,00€

Import de la subvenció que se sol·licita:

Criteris de valoració de les sol·licituds 8
Criteris:
Situació
l’entitat:

de

Manteniment de la
plantilla:

Disminució de la
facturació:

5

Barem:

Puntuació:

Tancament obligatori, cessament de l’activitat i/o ERTO

4

Entre 80% i 100%

4

Entre 65 i 79%

3

Entre 50 i 64%

2

Inferior 50%

1

Més del 75%

4

Entre 50% i 75%

3

Per la qual se sol·licita la subvenció en el marc del programa Girona Actua (+).

6

Queden exclosos els contractes de treball en practiques i els fixes discontinus, així com els contractes de
treballadors/ores per dur a terme obres, serveis o subministraments de caràcter públic del qual l’empresa contractant n’hagi
resultat adjudicatària i amb contracte de licitació formalitzat i vigent.
7
La data d’inici del període subvencionable es compta basant-se en la data d’inici de la desescalada o bé a partir de la
reincorporació del treballador/ora en situació d’ERTO.
8

Marqueu els criteris de valoració que compliu.
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Activitats
econòmiques
generadores
d’ocupació
de
qualitat
(CCAE2009):

Promoció
igualtat:

de

la

Grup
J

61- Telecomunicacions
62- Serveis de tecnologies de la informació
71- Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria;
assajos i anàlisis tècnics

Grup
M

2

72- Recerca i desenvolupament
74- Altres activitats professionals, científiques i
tècniques

Persona treballadora subvencionada dona

1

Declaro
1. Que la contractació de la persona treballadora no està vinculada a cap contracte de licitació
pública amb l’Ajuntament de Girona, formalitzat i vigent en el moment de l’inici del període
subvencionable.
2. Que l’empresa/entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Girona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat
Social i la Generalitat de Catalunya.
3. Que l’empresa/entitat no ha amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments
declarats improcedents per l’autoritat competent o acomiadaments objectius durant els tres
mesos anteriors a l’inici del període subvencionable.
4. Que l’empresa/entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció
greu en matèria d’integració laboral de persones amb disminució 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.
5. Que l’empresa/entitat disposa d’un sistema d’organització i 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.
6. Que l’empresa/entitat compleix amb els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
7. Que l’empresa/entitat compleix amb la quota de reserva per a la integració social de persones
discapacitades, establerta per la legislació vigent, o aplica les mesures alternatives d’acord
amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
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8. Que l'empresa/entitat compleix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en
l'àmbit laboral i amb l’adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre dones i homes, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i supletòria la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat
efectiva entre dones i homes.
9. Que l’empresa/entitat no incorre en els supòsits de l’article 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu
3/2002 de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
10. Que l’empresa/entitat compleix amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de minimis 9
(art. 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013) i:
No ha sol·licitat ni rebut cap ajut de mínims, de cap administració pública dins l’any fiscal en
curs ni en els dos anteriors.
Ha sol·licitat i rebut, en l’any fiscal en curs o en un o en dos dels darrers dos anys anteriors,
els ajuts de minimis que es detallen a continuació:

Nom del programa de l’ajut o
subvenció:

Quantia:

Estat:

Administració que l’ha concedit:

Total:

11. Que l’empresa/entitat ha justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament
de Girona.
12. Que l’empresa/entitat no desenvolupa, a criteri de l’Ajuntament de Girona, una activitat il·lícita
que suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la
violència o vagi contra els drets humans, no duu a terme accions que siguin il·legals, nocives,
perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
13. Que l’empresa/entitat compleix el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
14. Que l’empresa/entitat, d’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions:

9

Els ajuts de minimis són els que concedeixen els estats membres de la Unió Europea, amb un import inferior a 200.000€.
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No ha sol·licitat ni rebut altres subvencions públiques i/o privades pel mateix concepte.
Ha sol·licitat i/o rebut, les subvencions públiques i/o privades o ajuts que es detallen a
continuació per desenvolupar la finalitat del programa Girona Actua (+) i que la suma total dels
imports de tots els ajuts i/o subvencions no superen el cost total de la contractació objecte de
subvenció, durant el període sol·licitat:
Nom del programa de l’ajut o
subvenció:

Quantia:

Total:

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura, 10

10

Signatura de la persona representant legal de l’empresa/entitat.
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Estat:

Administració que l’ha concedit:

