
Des de l’Ajuntament d’Alcarràs us volem donar les millors eines possibles per afrontar els reptes 
presents i futurs que la situació actual ens obliga a combatre. 
 
En aquest sentit, el “Programa Consolida’t” consisteix en una FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER 
AUTÒNOMS i en un TRACTE INDIVIDUAL I PERSONALITZAT per a cada persona i empresa. 
 
Us informem que és una formació COMPLETAMENT GRATUÏTA. 

 

RESUM DEL PROGRAMA: 

El Col·legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya durà a terme la sisena edició del programa subvencionat 
Consolida't que té l'objectiu d’impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball 
autònom. 

El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci.  

INCLOU LES SEGÜENTS ACCIONS: 

- 1 sessió inicial col·lectiva: Es tracta d’una primera sessió introductòria d’una duració 
aproximada de 2h que tindrà lloc al Col·legi de Graduats Socials de Lleida (Gran Passeig de 
Ronda nº164, Lleida). Com a nota informativa i tranquil·litzadora per a tots els participants us 
volem informar que estan completament garantides les mesures d’higiene i de distància social 
obligatòries en l’estat actual. 

- Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria: Són dues formacions de 4h 
de duració cadascuna, les quals també es realitzaran al Col·legi de Graduats Socials de Lleida 
(Gran Passeig de Ronda nº164, Lleida). 

- 6 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci: Com podreu veure al programa 
es tracta d’una primera sessió d’assessorament de 3h i posteriorment 5 sessions més de 2h. Les 
sessions són individuals per a cada usuari i es solen fer al propi negoci per a veure l’empresa, el 
seu funcionament i descobrir possibles deficiències en els processos, optimitzant d’aquesta 
forma les mesures de millora. Tot i així si la persona ho decideix les sessions es poden fer en 
qualsevol altre lloc que es pacti. Indicar també que hi ha una total flexibilitat horària per dur a 
terme aquestes sessions. 

- Formació optativa: Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades en 
càpsules formatives sobre: gestió econòmica, aspectes jurídics i documentals, gestió comercial 
i atenció al client, gestió del temps, elaboració de pressupostos, formació en comunicació, 
creixement personal, màrqueting i networking. Aquestes càpsules formatives són 
completament optatives i també són gratuïtes. 

 

 

 



PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROGRAMA: 

- Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes 
econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que 
exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la 
fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no 
tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació 
inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits 
següents: 

*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya. 

*Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa. 

 

- Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou 
projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents: 

*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya. 

*Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat 
per una activitat econòmica. 

*Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC. 

 

PERÍODE D’IMPARTICIÓ DEL PROGRAMA I PLACES VACANTS: 

- L’acció formativa es de juny a desembre (encara no hi ha dates exactes d’inici però en els 
propers dies es sabran i us informarem al respecte). 

- El programa disposa d’un total de 25 places. 

 
INSCRIPCIÓ: 
 
Si us interessa formar part simplement teniu que omplir el formulari adjunt i enviar-lo al 
correu aodl@alcarras.cat. 
 
 
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament al telèfon 
973790004 i marcar l’extensió 134. 
 
 
I recordeu, ÉS COMPLETAMENT GRATUÏT. 

 

mailto:aodl@alcarras.cat
https://www.google.com/search?q=ajuntament+alcarras&rlz=1C1GCEU_caES884ES884&oq=ajuntament+alcarras&aqs=chrome.0.35i39l2j0l3j69i60l3.2135j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sol·licitud de participació al Programa Consolida’t  

 
Dades de l’entitat on es sol·licita la participació 

Nom 

      
NIF 

      

 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms 

      
DNI/NIF/NIE 

      

Adreça 

      

Codi postal 

      

Municipi 

      

Telèfons 

      

Correu electrònic 

      

 
 

DECLARO QUE  
 
1. No he participat com a destinatari/ària últim/a de la subvenció en el Programa de Consolidació del 

Treball Autònom línia A de l’exercici 2013, ni dels Programes Consolida’t 2014, 2015, 2016, 2017 
o 2018. 

2. Que la meva residència i domicili fiscal són a Catalunya 
3. He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades que consta en aquest document 
4. Sóc un/a treballador/a autònom/a  

 
 en actiu  

a. l’activitat que exerceixo és       
b. estic donat/da d’alta:  

 a la Seguretat Social  en el règim especial de treball autònom (RETA), en qualitat de 
persona treballadora autònoma: 

 pròpiament dita 
 econòmicament dependent 
 en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de 

béns o societat limitada que en el darrer any no he tingut una mitjana de més de 4 
persones contractades i/o la meva facturació ha estat inferior a 500.000 €. 

 
 a la Mútua de Previsió Social següent:       

en qualitat de persona treballadora autònoma 
 pròpiament dita 
 econòmicament dependent 
 en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de 

béns o societat limitada que en el darrer any no he tingut una mitjana de més de 4 
persones contractades i/o la meva facturació ha estat inferior a 500.000 €. 

 
 

 que ha cessat la seva activitat  
a.  estic inscrit/a:  

 
 

 
 

 al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i anteriorment havia exercit 
una activitat com a treballador/a autonòm/a, en qualitat de       
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EM COMPROMETO A 
 

1. Participar de les sessions de formació i assessorament de caràcter obligatori que preveu el 
programa Consolida’t. 

 
 

 AUTORITZO al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les meves dades a 
altres administracions o entitats públiques per a que verifiqui que reuneixo els requisits establerts en 
les bases 3.2 i 3.3 de l’Ordre TSF/267/2016, de 10 d’octubre de 2016, com a destinatari final de la 
subvenció. 
 

 NO AUTORITZO al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha consultar les meves dades 
a altres administracions o entitats públiques per a que verifiqui que reuneixo els requisits establerts en 
les bases 3.2 i 3.3 de l’Ordre TSF/267/2016, de 10 d’octubre de 2016, com a destinatari final de la 
subvenció, per la qual cosa aporto la següent documentació acreditativa: 
 Com a persona autònoma en actiu 

 Còpia de l’alta al RETA o  Còpia de l’Informe de Vida Laboral 
Com a persona autònoma que ha cessat la seva activitat 

 Còpia de l’Informe de Vida Laboral  
 Còpia de la inscripció com a DONO (demandant d’ocupació no ocupat) al SOC 

 
 
 

 
Localitat i data       

      
Signatura de la persona sol·licitant 

      

 

 
 
 
 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Sol·licitud de participació al Programa Consolida’t”. 
 

 
Responsable del tractament (indicar nom entitat): IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE 
BARCELONA  
Finalitat: Gestionar la subvenció d’ajuts a la Consolidació del Treball autònom i fer-ne el seu seguiment (Ordre 
TSF/267/2016, de 10 d’octubre i Resolució TSF/2192/2018, de 19 de setembre) 
Legitimació: Consentiment de l’interessat 
Destinataris: Les dades es cediran a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral 
i al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la direcció de 
la unitat receptora, a l'adreça postal que correspongui, o correu electrònic signat electrònicament amb DNI electrònic o 
certificat digital reconegut. 
Informació addicional al web: https://www.graduados-sociales.com/ 
 

 
 

https://www.graduados-sociales.com/


                                                                                            
 
 

 

 

FITXA INSCRIPCIÓ PROGRAMA CONSOLIDA’T 

Identificació de la persona treballadora autònoma 

Nom:   DNI/NIE:   

Cognoms: 

 

Nacionalitat:   

Telèfon:   Correu electrònic:   

Data de naixement:   Gènere: Home   

   Dona     

 

Col·lectiu prioritari (en cas afirmatiu, 
empleneu col·lectiu): 

Col·lectiu:         

 Jove (e/16-29 anys)                     

 No  Dona                                               

 Si  Persona amb discapacitat          

 
 Major de 45 anys                         

 

Formació 

Estudis realitzats:  

Formació continua (no reglada):  

 

Situació laboral: 

 Persona treballadora autònoma pròpiament dita 

 Persona treballadora autònoma econòmicament dependent (TRADE)  

 Persona treballadora autònoma  pertanyent a una societat 

 Persona treballadora autònoma amb un nou projecte 

Règim de cotització: 

 Cotització al règim especial del treballa autònom (RETA) 

 Cotització a través d'una mutualitat de previsió social 

Si us plau, indiqui el temps que porta donat d’alta al RETA per l’activitat econòmica que duu a 
terme:  

 

Dades de l’activitat professional: 

Nom comercial 

Codi CNAE (4 dígits):       Codi IAE:  

Domicili Social/Codi postal:  

Província/Comarca/Població:  

Data d'inici de l'activitat:  

Nombre actual de persones treballadores: 0 

Nombre previst de persones treballadores al finalitzar el programa (desembre 2020):  

Breu descripció del negoci/activitat empresarial: 
 

 


