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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 

 
INCENTIUS A EMPRESES I EMPRENEDORS 
PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 2018 

 

 
 
 
En/Na ________________________________________________, veí de 
________________________________, amb domicili a efectes de notificacions 
al C/ Av. ___________________________________________, núm. ____ pis 
___ porta ___, amb DNI/NIF núm. _________________, correu electrònic 
_________________________ i telèfon __________, en nom propi/en 
representació de la mercantil ________________________________________, 
domiciliada a _________________________________ amb NIF núm. 
___________, 
 
E X P O S O: 
 
Que en qualitat d’interessat i per reunir els requisits de la convocatòria 
d’incentius a empreses i emprenedors per a la promoció de l’ocupació 
publicada a la BDNS i BOP Tarragona núm. 223 de 20 de novembre de 2017, 
sol·licito l’atorgament del/s següent/s ajut/s tot aportant la documentació que 
s’hi detalla establerta a la Base Vuitena: 
 
1. A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DEL MUNICIPI  

 

- DNI/NIF persona física i/o jurídica i representant si s’escau; escriptura 
constitució persona jurídica si s’escau; escriptura poders.  

 

- Descripció del/s lloc/s de treball contractats. 
 

- Certificat d’empadronament del/s treballador/s. 
 

- Document acreditatiu alta règim SS/cens obligats tributaris. 
 
 

2. A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES AL MUNICIPI   
 

- DNI/NIF persona física i/o jurídica i representant si s’escau; escriptura 
constitució persona jurídica si s’escau; escriptura poders.  

 

- Descripció de l’empresa de nova creació. 
 

- Document acreditatiu de disposar de llicència/comunicació activitat. 
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- Document acreditatiu alta règim SS/cens obligats tributaris. 

 
 

Així mateix declaro: 
 
* trobar-me al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb 
l’Ajuntament, així com amb la Hisenda Pública i Seguretat Social. SI        NO  
                           
* haver rebut   SI   NO   ajuts pels mateixos conceptes d’altres 
administracions (en el cas de rebre’n indicar-ne el concepte i la quantitat en 
euros) 
_______________________________________________________________. 
 
* Que en el supòsit de resultar beneficiari de l’ajut sol·licitat procediré a la 
justificació corresponent en els termes i terminis establerts a la Base Desena, 
essent alhora coneixedor que l’incomplment d’aquells requisits determina la 
pèrdua de la condició de benficiari i l’obligació de reintegrar qualsevol import 
percebut al primer requeriment de l’Administració, en cas que aquest ja 
s’hagués satisfet total o parcialemnt, 
 
* Que accepto i acompleixo íntegrament el contingut de les Bases. 
 
Per tot això, 
 
D E M A N O: 
 
 
Que previs els tràmits pertinents em sigui reconeguda la condició de beneficiari 
de l’ajut sol·licitat 
 
 
A ___________________________, el __ de _______________ de 201_ 

 
 

   

  


