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SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE LES QUOTES MENSUALS DEL RETA i DESPESES DE 
LOCAL, PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms i/o 
Raó social 

 

DNI / NIE / NIF  Data naixement  

Adreça  

Població  CP  

Telèfon  Mòbil  

Adreça electrònica  

 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Nom de l’activitat  

Data inici de 
l’activitat 

 
Núm. Afiliació de la 
Seguretat Social 

 

Adreça  

Població  CP  

Telèfon  Mòbil  

Adreça electrònica  

 

TIPUS DE BENEFICIARI 

 Desocupats que s’incorporen al món laboral com autònoms individuals o integrats en una societat civil o 
mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 
partir de l’1 de setembre de 2020. 
 

 Desocupats que s’incorporin a una activitat econòmica existent, be com a soci d’una societat civil o mercantil i 
que no hagin estat enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors 
a la data d’alta en el RETA. 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/NIF 
 Targeta de demandant d’ocupació o informe de vida laboral que ho acrediti 
 Alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 ó 037) 
 Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) 
 Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA 

 Pressupostos o factures de les despeses per les quals es demanarà la subvenció. 
 Document acreditatiu què és usuari del Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei 
 Documentació acreditativa de la ubicació de l’empresa a Molins de Rei, si s’escau 
 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària 
Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la 

Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya 
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TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 
El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptants des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.  

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, on ha de quedar clarament identificat els conceptes subvencionats, i els corresponents 
justificants de pagament. No s’accepten pagaments al comptat.  
En quan a les despeses dels rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Regim Especial de Treballadors Autòn oms, s'han 

de justificar mitjançant originals i còpies  i/o còpies compulsades, i  es justificarà en quatre períodes i els terminis per la seva presentació 
seran els següents: 
 

- El primer període comprendrà la justificació de les despeses de les 3 primeres quotes a la Seguretat Social  i el termini de presentació 
de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització dels primers 3 mesos d’alta en Règim Especial de Treballadors 
Autònoms. 

- El segon període comprendrà la justificació de les despeses des de la quarta fins a la sisena quota a la Seguretat Social  i el termini de 
presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del sisè mes d’alta en Règim Especial de Tr eballadors 
Autònoms. 

- El tercer període comprendrà la justificació de les despeses des de la setena fins a la novena quota a la Seguretat Social  i el termini de 
presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del novè mes d’alta en Règim Especial de Tr eballadors 
Autònoms. 

- El quart període comprendrà la justificació de les despeses des de la desena fins a la dotzena  quota a la Seguretat Social  i el termini de 
presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del dotzè mes d’alta en Règim Especial de T reballadors 
Autònoms. 

 
DECLARO: 
- Que estic empadronat a Molins de Rei amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA  i/o que la meva 

empresa està ubicada a Molins de Rei. 

- Que sóc usuari del Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei abans de la presentació de la sol·licitud.  

- Que desenvolupo una activitat econòmica i estic en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.  

- Que no tinc cap deute pendent amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat Social i l’Agencia Tributària.  

- Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

- Que no he estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.  

- Que l'activitat empresarial i/o professional no es pot simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.  

- En relació a altres ajuts: 

Que no he rebut / sol·licitat cap altra ajuda per les mateixes despeses subvencionables  
Que he rebut / sol·licitat per les mateixes despeses subvencionables els següents altres ajuts públics: 

 

- Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Molins de Rei, la concessió de les subvencions rebudes que 
n’obtingui en el futur per les mateixes despeses subvencionables. 

 
AUTORITZO: 
Autoritzo a l’Ajuntament de Molins de Rei a comprovar qualsevol dada (fiscal, laboral, relativa al padró, al Servei 
de Creació d’Empresa o la que sigui necessària) d’aquesta declaració pels mitjans de què disposi legalment. 

 
 
 
 

Signatura 

 
Molins de Rei, ...................... de ........................................  de 20.............. 

 
Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea  de Desenvolupament Estratègic de la Vila  (DEV) de 
l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea.  

Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel 
compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds. 
L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, 

cancel·lació i oposició és  empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.  
 

 He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat) 

 

Nom del programa  Import 
% sobre el cost 
total del projecte 

Administració o 
entitat concedent 

Data 
Situació actual:  
Sol·licitat o 
Atorgat 

      

      

TOTAL   
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