Sol·licitud ajuda econòmica
empreses / autònoms (Annex 1)
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

Número identificador del document – lletra

o DNI / NIF o NIE
Nom i cognoms del representant
Tipus d’identificació

Número identificador del document – lletra

o DNI / NIF o NIE
Càrrec a l'empresa

Adreça a efectes de notificació
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
o Notificació en paper:
Adreça: __________________________________________________________________________________
Codi Postal i Municipi:_______________________________________________________________________
Telèfon: __________________________________________________________________________________
o Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de: https://www.seu-e.cat/web/ulldecona
Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, autoritzo l’Ajuntament d’Ulldecona que m’enviï avisos per informar-me de les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
o Al telèfon mòbil: ________________________________________________________________________
o A l’adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________

Subvenció
Bases:
Convocatòria:

BOPT 29/05/2019
BOPT 08/07/2019

Documentació a aportar per foment de l’ocupació
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Original i fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa/autònom.
Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT.
Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
Informe de treballadors en alta de tots els CCC de l'empresa en el moment de la contractació del treballador.
Informe de vida laboral de tots els CCC de l'empresa referits a 6 mesos anteriors a la data d’alta del treballador. En
el cas que algun treballador hagi causat baixa, caldrà justificar que no s'ha degut a un comiat improcedent.
Declaració dels treballadors contractats a través d'ETT en el moment de la contractació del treballador i durant els
sis mesos anteriors a aquesta. (Annex 2).
Si s’escau, declaració d’accionistes amb participació significativa (>20%) i membres dels òrgans d’administració.
(Annex 3).
Certificat del treballador com a demandant d’ocupació al SOC.
Contracte de treball.

Documentació a aportar per nous autònoms
o Original i fotocòpia del DNI.
o Declaració responsable o certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
o Informe de la vida laboral del beneficiari referit als sis mesos anteriors a l'alta fins al moment de presentació de la
sol·licitud.
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Alta o modificació de dades bancàries
Denominació de l'entitat:
Codi IBAN client

IBAN

Codi entitat

Oficina

DC

Número de compte o llibreta

Sol·licito l’ajut de:
o 500,00 €, contractació durada mínima 6 mesos jornada completa.
o _____ €, contractació durada mínima 6 mesos jornada parcial.
o 500,00 €, nous autònoms.

Activitat que desenvolupo:
Activitat:______________________________________________________________________________________
Emplaçament:__________________________________________________________________________________

Signatura

Ulldecona,

de

de

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.
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