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AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES PER REALITZAR 
TREBALLS A LA LLAR O DE CURES 
Formulari de sol·licitud 
 
Espai a emplenar per l’administració 

Registre d’entrada Presentació de sol·licituds 
   fins el 30 de SETEMBRE de 2021 

Núm. expedient: SUB.OFE / 2021 / ........................ 
 
 
 
  
 

 
 
 
1. Dades  de la persona sol·licitant 
 
 Sol·licitant:  

Nom i cognoms:  

Passaport /DNI/NIE :                                                                                               Nacionalitat:  

Adreça:  

Població:                                                                                                                              CP: 

Tel. Fix                                                                                    Tel. Mòbil: 

Correu electrònic: 

 Actuo en nom i interès propi 

 Actuo en representació de: ( en cas d’actuar a través de representant haurà d’adjuntat-se la 

documentació acreditativa de la representació) 

Nom i cognoms:  

Passaport/DNI/NIE:                                                                                               Nacionalitat:  

Adreça:  

Població:                                                                                                                              CP: 

 Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a través 

de mitjans electrònics a l’adreça i telèfon mòbil indicats : 
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2. Dades de la persona ocupadora 
 
1. Dades de la persona ocupadora 
 

Nom i cognoms:  
Número de passaport  o DNI:                                                                                               Nacionalitat:  
Data de naixement: 

Adreça del domicili on es realitzarà el servei 

Població: 

3. Contracte proposat 
 

Perfil professional  

Categoria laboral  

Durada  

Jornada  

Modalitat de contracte  

Cost seguretat social ( màxim 6 mesos)  

 
 

4. Domiciliació bancària 
 
Entitat financera: 

Titular del compte: 

NIF:    Domicili: 

Codi postal:   Municipi: 

Telèfon:   E-mail: 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 
5. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 
 
En relació a la convocatòria de les Ajudes per a la contractació de persones per realitzar 
treballs a la llar o de cures, la persona sol·licitant declara: 
 

1. Que, a més d’aquesta subvenció, 

 No ha sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 
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 Ha sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat: 

 

Sol·licitant Organisme Data sol·licitud Import sol·licitat Import atorgat 

     

     

 

2. Que en cas de ser-los concedit un ajut en aquesta convocatòria, comunicarà per escrit 
a l’Ajuntament de Manresa qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat que sol·licitin o rebin 
amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

 

 

6. Declaració responsable 
 
La persona que signa aquesta sol·licitud, actuant en nom i interès propi o bé en representació 
de la persona indicada a l’encapçalament, declara: 
 

- Que la persona beneficiària de l’ajuda té més de 18 anys 
- Que la persona beneficiària de l’ajuda esta empadronada a Manresa i que en cas de no estar-ho 

es compromet a contractar a una persona empadronada en el municipi de Manresa. 
- Que la persona contractada no tindrà relació de parentiu amb la persona ocupadora fins el 

quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.  
- Que la retribució pactada en el contracte serà igual o superior a 14.700 euros anuals per una 

jornada  de 40 hores setmanals, el que equival a 10 euros l’hora o la part proporcional en cas 
de jornada parcial.  

- Que la prestació del servei pactat es farà en el domicili de la persona contractant o en el 
domicili d’una persona depenent 

- El/la sol·licitant no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir 
subvencions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions 

- Que no ha sol·licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es compromet a comunicar a 
l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui amb posterioritat, si escau. En 
cas d’haver-ho sol·licitat amb anterioritat es compromet a comunicar-ho a l’Ajuntament de 
Manresa.  

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 
normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de 
Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social 
i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està 
obligada a declarar. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en 
el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de 
rebre qualsevol pagament. 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir 
l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda 
municipal a través de certificats telemàtics. 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la 
comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la 
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consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o entitats 
privades.  A més també comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de demanar 
informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les dades. 

- Que es compromet a justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis 
establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de 
l’ajut. 

- Es compromet a col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci 
l’Ajuntament 

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la 
inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan 
competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com 
emprendre  les mesures sancionadores que se’n puguin derivar. 

 
 

7. Documentació a adjuntar 
 

 Còpia del DNI/NIF de la persona ocupadora o document acreditatiu de la seva edat  
 Volant d’empadronament de la persona ocupadora en cas de residir al municipi de 

Manresa.  
 Documentació acreditativa de la representació ( si escau) 
 Declaració responsable ( en el supòsit que qui presenti la sol·licitud no sigui la persona 

beneficiària de l’ajuda) 
 

8. Protecció de dades 
De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent:  

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 

Plaça Major, 1   08241 Manresa 

Tel. 93 878 23 00   

www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu 

tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 

l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

www.manresa.cat/lpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

Signatura: 

 

Manresa, ................... de ........................................ de 2021 

http://www.manresa.cat/
http://www.manresa.cat/lpd
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