Sol·licitud de subvenció
Contractació treballadors / alta nous autònoms
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
NIF del sol·licitant
Nom i cognoms del representant
NIF del representant
Càrrec a l'empresa
Telèfon de contacte

Adreça a efectes de notificació
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
☐Notificació en paper:
Adreça:
Codi Postal i Municipi:
☐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:
☐Al telèfon mòbil:
☐A l’adreça de correu electrònic:

Subvenció
Bases:
Convocatòria:

BOPT 29/05/2019
Anualitat 2022

Documentació a aportar en la modalitat de contractació de treballadors
☐Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT. (necessari)
☐Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. (necessari)
☐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.
(necessari)
☐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 1). (necessari)
☐Declaració d’accionistes amb participació significativa (>20%) i membres dels òrgans d’administració. (Annex 2).
(opcional, només es requereix si el sol·licitant és persona jurídica)
☐Certificat del treballador com a demandant d’ocupació al servei públic d'ocupació. (necessari)
☐Contracte de treball. (necessari)

Documentació a aportar en la modalitat de nous autònoms
☐Informe de vida laboral del beneficiari referit als sis mesos anteriors a l'alta fins al moment de presentació de la
sol·licitud.

Declaracions responsables
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La persona que signa aquest document declara responsablement que el sol·licitant d'aquesta subvenció compleix els
requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. El falsejament d'aquesta declaració està
tipificat com a infracció molt greu en matèria de subvencions i serà sancionat conforme al que preveu l'article 63 de
l'esmentada Llei.
☐ Sí

☐ No

(Per a la modalitat d'autònoms)
La persona que signa aquest document declara responsablement que el sol·licitant d'aquesta subvenció es troba al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de seguretat social. El falsejament d'aquesta declaració
està tipificat com a infracció molt greu en matèria de subvencions i serà sancionat conforme al que preveu l'article 63 de
l'esmentada Llei.
☐ Sí

☐ No

Dades bancàries
IBAN:

Modalitat i quantia de la subvenció:
☐500,00 €, contractació de treballadors a jornada completa.
☐_____ €, contractació de treballadors a jornada parcial. (part proporcional segons percentatge jornada)
☐500,00 €, nous autònoms.

Activitat que desenvolupo:
Activitat:
Emplaçament:

Signatura

Ulldecona,

a

AJUNTAMENT D'ULLDECONA és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes
dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar les altes i baixes de les llicències de gual i conservar-les durant no més temps del necessari per a mantenir la
finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir-ne la
pseudonimització o la destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se l’informa que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-se a AJUNTAMENT D'ULLDECONA
a Carrer Major, 49 - 43550 ULLDECONA (Tarragona). Email: ajuntament@ulldecona.cat i el de reclamació a https://apdcat.gencat.cat.
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