
     
 

 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ 
SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 

Dades de la persona sol·licitant  - Datos de la persona solicitante 
 
Denominació de l’empresa beneficiària de l’ajuda - Denominación de la empresa beneficiaria 
de la ayuda 
 
NIF                                          Activitat de l’empresa - Actividad de la empresa 
 
Epígraf IAE - Epígrafe IAE   
 
Data d’alta en la declaració censal - Fecha de alta en la declaración censal   
 
Forma jurídica autònoma - Forma jurídica autónoma          SÍ                      NO  
 
Domicili social - Domicilio social   
 
Localitat - Localidad                              CP                          Província - Provincia   
 
Telèfon - Teléfono                        Adreça electrònica - Correo electrónico 
 
 

EXPOSA: 
EXPONE: 
 
Que coneix, accepta i compleix les bases reguladores de les ajudes convocades. 
Que conoce, acepta y cumple las bases reguladoras de las ayudas convocadas. 
 

SOL·LICITA: 
SOLICITA: 
 
Que es concedisca l’ajuda municipal per al foment de la contractació. 
Que se conceda la ayuda municipal para el fomento de la contratación. 
 
A/ ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE ALFAFAR 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
La persona que subscriu la sol·licitud declara: 
 

- Que coneix, accepta i compleix les bases reguladores de les ajudes convocades. 
- Que no es troba sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de 

beneficiària, assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

- Que no té cap deute amb l’Ajuntament d’Alfafar. 
- Que no ha sol·licitat o obtingut altres ajudes amb la mateixa acció subvencionable 

per a l’any  ______ (cal incloure l’any de la sol.licitud). 



     
 

 

 

 

 
La persona que suscribe la solicitud declara: 
  

- Que conoce, acepta y cumple las bases reguladoras de las ayudas convocadas. 
- Que no está incursa en prohibición alguna para obtener la condición de 

beneficiaria, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones. 

- Que no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Alfafar. 
- Que no ha solicitado u obtenido otras ayudas para la misma acción subvencionable  

para el ejercicio _______ (incluir el año de la solicitud). 
 

 
Documents que s’hi adjunten 
Documentos que se adjuntan 
 

    1.  Documentació acreditativa de la persona sol·licitant (NIF o NIE) 
Documentación acreditativa de la persona solicitante (NIF o NIE) 

 
    2. Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model de declaració censal) 
Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo de declaración censal) 

 
  3. Certificat de l’entitat bancària que acredite la titularitat del compte bancari 
corresponent. 
Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 
correspondiente. 
 

 4. Certificats d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Estatal Tributària i amb la 
Seguretat Social o, si és el cas, declaració jurada d'exempció. En aquest sentit, hauran de 
presentar-se certificats originals positius, la validesa dels qual haurà d'estendre's fins a la 
data de concessió i pagament de l'ajuda. 
Certificados de estar al corriente de pagos con la Agencia Estatal Tributaria y con la 
Seguridad Social o, en su caso, declaración jurada de exención de las mismas. En este 
sentido, deberán presentarse certificados originales positivos, cuya validez deberá 
extenderse hasta la fecha de concesión y pago de la ayuda. 

 
 5. Document Nacional d'Identitat o Número d'Identificació Estranger de la persona 
contractada. 
Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Extranjero de la persona 
contratada. 
 

  6. Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) i informe de 
períodes d'inscripció de la persona contractada, emés amb data anterior a l’inici del 
contracte. 
Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) y informe de períodos 
de inscripción de la persona contratada, emitido con fecha anterior al inicio del contrato. 
 

  7. Informe de Vida Laboral actualitzat de la persona contractada que incloga els 24 
mesos anteriors a la contractació i que s'emeta amb data posterior a l'inici del contracte 
per al qual es demana la subvenció. 



     
 

 

 

 

Informe de Vida Laboral actualizado de la persona contractada que incluya los 24 meses 
anteriores a la contratación y que se emita con fecha posterior al inicio del contrato para el 
que se pide la subvención. 
 

 8. Còpia del contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda, signat per ambdós parts, 
degudament comunicat al Centre del Servef d'Ocupació (registrat pel centre SERVEF o 
acompanyat del justificant de la comunicació telemàtica al SERVEF). 
Copia del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, firmado por ambas partes, 
debidamente comunicado al Centro del Servef de Empleo (registrado por el centro SERVEF 
o acompñado del justificante de la comunicación telemática al SERVEF). 
 

   9. Certificat d'empadronament en vigor de la persona contractada en què figure la data 
d’alta i volant de convivència emés per l'Ajuntament d'Alfafar. 

Certificado de empadronamiento en vigor de la persona contractada en el que figure la 
fecha de alta y volante de convivencia emitido por el Ajuntament d’Alfafar. 
 

 10. Llibre de família de la persona contractada. 
           Libro de familia de la persona contratada. 
 

 11. Informe sobre la mitjana de treballadors en situació d'alta emesa per la Seguretat 
Social dels sis mesos anteriors al dia de la contractació. 
           Informe sobre la media de trabajadores en situación de alta emitida por la Seguridad 
Social de los seis meses anteriores al día de la contratación. 
 

 12. Informe sobre la mitjana de treballadors en situació d'alta del període que comprén 
des del dia de formalització del contracte fins al dia posterior a la formalització del contracte. 
          Informe sobre la media de trabajadores en situación de alta del periodo que comprende 
desde el día de celebración del contrato hasta el día posterior a la celebración del contrato.   
 
 

 13.  En cas que es contracten persones dels col·lectius següents, caldrà presentar els 
documents suficients que certifiquen aquesta situació. 
a) Parats de llarga durada: Informe de períodes d'inscripció i situació laboral que reculla 
la seua situació en els últims 18 mesos.  
b) Dones, víctimes de violència de gènere: Informe dels serveis socials municipals o del 
Servei d'Atenció Primària per a Dones de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar.  
c) Persones amb un grau de discapacitat: Certificat de discapacitat amb el 
reconeixement del grau reconegut igual o superior al 33 %.  
  

En caso de que se contraten personas de los siguientes colectivos, deberá presentar los 
documentos suficientes que certifiquen dicha situación. 
a) Parados de larga duración: Informe de períodos de inscripción y situación laboral que 
recoja su situación en los últimos 18 meses. 
b) Mujeres, víctimas de violencia de género: Informe de servicios sociales municipales o 
del servicio de atención primaria para mujeres del Espai d’Igualtat del Ajuntament d’Alfafar. 
c) Personas con un grado de discapacidad: Certificado de discapacidad con el 
reconocimiento del grado reconocido igual o superior al 33 %. 
 
 



     
 

 

 

 

Conceptes subvencionables objecte del contracte  
Conceptos subvencionables objeto del contrato 
 
Només es podrà optar a un únic concepte subvencionable per persona contractada. (Marqueu 
amb un X) 
Sólo se podrá optar a un único concepto subvencionable por persona contratada. (Marcar con 
una X) 
 

 Contractes indefinits inicials que se subscriguen amb persones aturades pertanyents a 
alguns dels col·lectius següents: 
 

1. Dones, víctimes de violència de gènere que acrediten documentalment aquesta 
condició amb l’informe dels serveis socials municipals o del Servei d'Atenció Primària 
per a Dones de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar.  

2. Persones aturades de llarga durada de qualsevol edat. Es consideren persones 
aturades de llarga durada les que figuren com a aturades i inscrites com a demandants 
d'ocupació en la data immediatament anterior a la de la seua contractació i que hagen 
mantingut aquesta inscripció durant un període mínim de dotze mesos dins dels dihuit 
mesos immediatament anteriors a aquesta contractació.  

3. Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % en la data 
d'inici del contracte subvencionat.  

 
Seran subvencionables amb una ajuda de 1.500 euros. 
 
Contratos indefinidos iniciales que se celebren con personas desempleadas pertenecientes a 
algunos de los siguientes colectivos: 
 

1. Mujeres, víctimas de violencia de género que acrediten documentalmente dicha 
condición con informe de servicios sociales municipales o del servicio de atención 
primaria para mujeres del Espai d´ Igualtat del Ayuntamiento de Alfafar. 

2. Personas desempleadas de larga duración cualquiera que sea su edad. Se consideran 
personas desempleadas de larga duración aquellas que figurasen desempleadas e 
inscritas como demandantes de empleo en la fecha inmediatamente anterior a la de su 
contratación y que hubiesen mantenido esta inscripción durante un período mínimo de 
doce meses dentro de los dieciocho meses inmediatamente anteriores a dicha 
contratación.  

3. Personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, en la fecha 
de inicio del contrato subvencionado. 

 
Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.500 euros. 
 
 
 

 Conversió de contractes per a la formació i de pràctiques en indefinits, quan la persona 
contractada siga menor de 30 anys. Seran subvencionables amb una ajuda de 1.200 euros. 
Conversión de contratos para la formación y de prácticas en indefinidos, cuando la persona 
contratada sea menor de 30 años. Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.200 euros 
 



     
 

 

 

 

 Contractacions temporals per un període de sis mesos amb una jornada de 40 hores 
setmanals, independentment de  la modalitat contractual. Seran subvencionables amb una 
ajuda de 900 euros. 
Contrataciones temporales por un periodo de seis meses con una jornada de 40 horas 
semanales, con independencia de su modalidad contractual. Resultarán subvencionables con 
una ayuda de 900 euros. 
 

 Contractacions temporals per un període de sis mesos amb una jornada de 25 hores 
setmanals, independentment de la modalitat contractual. Seran subvencionables amb una 
ajuda de 600 euros. 
Contractaciones temporales por un periodo de seis meses con una jornada de 25 horas 
semanales, con independencia de su modalidad contractual. Resultarán subvencionables con 
una ayuda de 600 euros. 
 
 

NOTA:  
La documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud es presentarà en una còpia i l’original, que es 
tornarà després de fer la compulsa corresponent. 
La documentación que se adjuntará a la solicitud  se presentará en una copia y original, que 
será devuelto tras su compulsa. 
 
Només es podrà presentar una única sol·licitud per Registre d'Entrada per persona 
contractada. 
Sólo se podrá presentar una única solicitud por Registro de Entrada por persona contratada. 

 
 
 
Alfafar,       de/d’      de 20      
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant 
Firma de la persona solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
 
Dades de qui sol·licita l’ajuda 

Cognoms i nom         
 
                                     

NIF Telèfon 
 

 
Dades del/de la representant legal de qui sol·licita l’ajuda 

Cognoms i nom         
 

                                     

NIF 
 

Telèfon 

 
Dades dels familiars de la persona sol·licitant els ingressos dels quals són computables 
per al reconeixement, seguiment o control de l’ajuda (només majors de 18 anys) 

Parentiu Cognoms i nom NIF Signatura 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Als efectes del que disposen els articles 22, 24.4 i 5 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, DECLARE SOTA 
LA MEUA RESPONSABILITAT que l'entitat esmentada es troba al corrent del pagament de les 
obligacions amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social i l'Ajuntament d'Alfafar, i em 
compromet a mantindre aquesta situació durant el temps per al qual es concedisca l'ajuda. 
 
Si després de les comprovacions efectuades per l'Ajuntament resulta que la persona 
beneficiària té deutes en executiva, perdrà el dret a l'ajuda concedida fins que regularitze la 
seua situació tributària, i haurà de reintegrar, si escau, les ajudes percebudes indegudament. 
 
Signatura 
 
 
 
Alfafar , ....... de/d’ .................................... de .......... 

 
 
 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal arreplegades en aquest imprés seran incorporades 
a un fitxer automatitzat amb l’única finalitat del seu ús dins d'aquest Ajuntament. La persona titular pot 
exercir el dret de rectificació o cancel·lació, en els termes de la llei, adreçant-se a l'Ajuntament d'Alfafar. 

 

 
 
 



     
 

 

 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DE LES 

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ORDRE DE DOMICILIACIÓ 
 
Les persones sotasignants declaren que estan al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament 
d'Alfafar, l'Agència Tributària i la Seguretat Social a l'efecte de sol·licitar la subvenció, prestació, 
beca o servei (indiqueu el nom de l’ajuda) ……………...……...................................................... . 
 
Dades de qui sol·licita l’ajuda 

 Cognoms i nom         
                                     

NIF 
 

Telèfon 

 
Dades dels familiars de la persona sol·licitant els ingressos dels quals són computables 
per al reconeixement, seguiment o control de l’ajuda (només majors de 18 anys) 

Parentiu  Cognoms i nom NIF Signatura 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
En cas que l’Ajuntament comprove que hi ha deutes, sol·licite (marqueu una creu): 
         

Que es compense l’import de l’ajuda amb la quantitat que dec a l'Ajuntament. 
  
Que es fraccione el pagament del deute en el major nombre de terminis possibles. 

   
Dades del compte bancari 
Si es concedeix l’ajuda, sol·licite que s’abone mitjançant transferència bancària i, si escau, que 
es carreguen els terminis del fraccionament en el compte següent: 

Titular del compte (nom i cognoms) 
 
 

 
Alta de dades bancàries (Codi IBAN) 
  PAÍS       DC         ENTITAT          SUCURSAL     DC          NÚM. DE COMPTE 

                             

 
Signatura 
 
 
 
Alfafar , ....... de/d’ .................................... de .......... 

 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal arreplegades en aquest imprés seran incorporades 
a un fitxer automatitzat amb l’única finalitat del seu ús dins d'aquest Ajuntament. La persona titular pot 
exercir el dret de rectificació o cancel·lació, en els termes de la llei, adreçant-se a l'Ajuntament d'Alfafar. 
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