DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CREACIÓ I/O MANTENIMENT
DE LLOCS DE TREBALL

3/5

En/Na
 , amb DNI
 com a
representant de l’entitat/empresa
,
amb CIF
, i en relació a la sol·licitud d’ajut del programa LEADER presentada
al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, corresponent a l’actuació
en el municipi de
DECLARO:
PriPer: Que la situació actual de llocs de treball de l’empresa és la següent:
Llocs de treball actuals

Tipus de lloc de treball
Dona
fins a
30 anys

Home
major
30 anys

fins a
30 anys

major
30 anys

Segon: Com a resultat de la realització de l’actuació objecte de la sol·licitud d’ajut, es
crearan els següents llocs de treball:
Dona
fins a
30 anys

Home
major
30 anys

fins a
30 anys

major
30 anys

Lloc de treball indefinit
Tercer: Que, en cas que sigui concedit l’ajut, em comprometo a aportar en el termini màxim
de justificació de l’actuació concedit en la resolució d’ajut, la següent documentació
justificativa de la creació de llocs de treball:
En el cas de treballadors assalariats:
- Còpia del contracte de treball registrat
- Alta Seguretat Social i relació de treballadors
En el cas de creació d’ocupació autònoma:
- Alta autònoms / IAE
- Rebuts cotització d’autònoms al règim de la SS
EM DONO PER ASSABENTAT/ ASSABENTADA DE:
Primer: Que la declaració de creació d’ocupació es valorada en el punt 1 dels criteris de
valorització i priorització del Consorci i per tant té incidència directa sobre el percentatge i
import d’ajut concedit.
Segon: Que la data de validesa de la justificació de la creació d’ocupació és des de
l’endemà de la data de realització de l’acta de no inici de les actuacions de la sol·licitud
d’ajut.
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Tercer: Que el Consorci m’ha informat que, en cas de no presentar els justificants
acreditatius en el termini indicat (supòsit en que es consideraria que no s’ha creat cap lloc de
treball), o bé en cas de presentar-los acreditant condicions diferents a les declarades, es
realitzarà una nova valoració dels criteris de valoració i priorització (punt 1) i per tant es
podria produir una disminució del percentatge i import d’ajut.
I per que així consti, signo aquesta declaració responsablement.
A ________________________________, _____ deG ___________ de 20
6ignat,
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