
ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA
A FOMENTAR LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONES  DESOCUPADES  EN  EL MARC  DEL PROGRAMA DE  FOMENT  DE
L'OCUPACIÓ 2017-2018.

En. amb DNI núm.                      en nom propi (o en

representació de ), en relació amb la sol·licitud

de la  subvenció per la contractació d’una persona,  en el  marc del  Programa de Foment de

l’Ocupació 2017-2018,

DECLARA sota la seva responsabilitat: 

1.  Reunir  els  requisits  per  ser  empresa beneficiari/ària  previstos  en l’article  2  de les  bases
reguladores  per  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  fomentar  la  creació  d’ocupació
mitjançant la contractació de persones en el marc del programa de Foment de l’Ocupació 2017-
2018:

• No haver contractat en els últims 6 mesos a la persona per raó de la qual es sol·licita la 
subvenció.

• No haver realitzat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o 
Expedients de Regulació d’Ocupació els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a
la qual es sol·licita la subvenció.

• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament on  
estigui  ubicada  l’empresa,  l’Agència  Tributària  i  la  Seguretat  Social  en la  data  de  la  
sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat. 

• No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria 
d'integració laboral de discapacitats 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 RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 

• No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

• Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord 
amb la Llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial 
Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 de juliol. 

• Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit 
de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a 
la gestió dels residus generats. 

• Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral
i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i  
homes.



2. Complir amb les obligacions previstes a l’article 14 de les bases reguladores per l’atorgament
de  subvencions  destinades  a  fomentar  la  creació  d’ocupació  mitjançant  la  contractació  de
persones en el marc del programa de Foment de l’Ocupació 2017-2018:

• Complir  amb l'objecte,  realitzar  l'activitat  o  adoptar  el  comportament  que  fonamenta  
l'atorgament de la subvenció.

• Justificar la subvenció en els termes previstos en aquestes Bases.

• Complir  amb les obligacions especificades a l'article 14 de la Llei  38/2003,  de 17 de  
novembre, general de subvencions.

• Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi l’Ajuntament 
de  Mataró,  i  a  aportar  tota  la  informació  que  els  sigui  requerida  en  l'exercici  de  les  
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.

• Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari 
en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per 
aquestes bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de
comprovació i control.

• Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, 
d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, 
l'adequació entre els  registres comptables i  els  documents acreditatius de les despeses  
derivades de la realització d'aquestes activitats.

• Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per 
un  període  no  inferior  als  6  anys,  comptadors  des  de  la  finalització  del  termini  de  
presentació de les justificacions.

• Complir amb les mesures de difusió i publicitat que li exigeixi l’Ajuntament de Mataró en 
relació amb l'actuació subvencionada.

• Comunicar l’Ajuntament de Mataró la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica 
concurrent o ajuts per la mateixa finalitat, que no s'hagin declarat a la sol·licitud i s'hagi 
obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l’Ajuntament de Mataró, i qualsevol altra 
alteració produïda en les ja comunicades,  a  fi  i  efecte  que se'n pugui  avaluar la seva  
compatibilitat.

(Lloc, data, signatura, i segell)
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