
 
 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

REGIDORIA / SERVEI ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
DESCRIPCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PERSONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT ECONÒMICA  
Persones que es troben afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o pel 
cessament (no motivat per la finalització de contracte) per causa no disciplinaria ni voluntària en 
qualsevol moment del període comprès entre el 14 de març de 2020 i el dia de finalització de l’estat 
d’alarma. 

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

NOM  
 

 

DOMICILI 
 

 CIF / NIF  

LOCALITAT 
 

 CP  

TELÈFON 
 

 MÒBIL  

CORREU ELECTRÒNIC 
 

 FAX  

 

3. DADES DEL REPRESENTAT LEGAL 

NOM 
 

 COGNOMS  

DNI  
 

CÀRREC AMB EL QUE 
ACTUA 

 

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu on correspongui) 
 

� Fotocòpia DNI sol·licitant i/o del representant legal 
� Certificat d’empadronament (incorporat d’ofici per l’Ajuntament) 
� Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model 

normalitzat 
� Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model 

normalitzat 
� Declaració de l’empresa conforme no complementa de cap forma les prestacions al treballador, d’acord amb el model 

normalitzat 
� Nòmines del mes de febrer, març i abril de 2020 
� Factures o rebuts corresponents a subministraments bàsics, degudament pagats 
� Documents acreditatius que s’han produït les situacions previstes en la base 3 de les presents bases reguladores, en quant a 

l’existència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o pel cessament (no motivat per la finalització de contracte) 
per causa no disciplinària ni voluntària en el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el dia de finalització de l’estat 
d’alarma. 

� Autorització per la consulta interactiva per part de l’Ajuntament de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i amb la tresoreria municipal o certificacions d’estar al corrent de pagament 
de les obligacions tributàries. 

� Qualsevol altra documentació complementària que, per la seva correcta valoració de la sol·licitud s’estimi convenient. 
� Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció: 

 
ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 

 



 
Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a obtenir de forma 
directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar 
aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes 
en aquesta ordenança i abans esmentades. 

� ACCEPTO  
� NO ACCEPTO  

Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ________________ de _________.  

  Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat de Registre de documents de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 

  



 
ANNEX 1 

1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

NOM  
 

 

NIF 
 

 

DNI 
 

 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat : 

1. Que la persona sol·licitant reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut 
públics. 

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en 
concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el 
període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte 
celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes 
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la 
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei 

o la Llei General Tributària. 

2. Que la persona sol·licitant, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a la mateixa finalitat, a altres Administracions Públiques o entitats 
privades, les subvencions següents: 
 

ENTITAT CONCEDENT FINALITAT PER LA QUAL ES 
SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 

IMPORT (€) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

3. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció que figuren en les bases reguladores específiques d’aquesta 
convocatòria. 
 

Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ________________ de _________. 

Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 

 

 

  

  



 
ANNEX 2 

 

1. CERTIFICAT I DECLARACIÓ DE L’EMPRESA 
 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PERSONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT ECONÒMICA QUE ES TROBEN 
AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) 

EMPRESA / EMPRESARI 
 

NOM I COGNOMS / RAÓ 
SOCIAL 
 

 

DNI / CIF 
 

 

DOMICILI 
 

 

 

REPRESENTANT DE L’EMPRESA 
 

NOM I COGNOMS  
 

 

DNI  
 

 

CÀRREC 
 

 

 

TREBALLADOR/A 
 

NOM I COGNOMS  
 

 

DNI  
 

 

NÚM AFILIACIÓ A LA 
SEGURETAT SOCIAL 

 

 

EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL DE L’OCUPACIÓ 
 

OFICINA DE REGISTRE 
DE L’AUTORITAT 
LABORAL 

 

NÚMERO REGISTRE 
D’ENTRADA 
 

 

DATA DE PRESENTACIÓ 
 

 

NÚMERO D’EXPEDIENT 
 

 

 

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El treballador citat en aquesta declaració es troba contractat laboralment com a treballador per compte aliena en aquesta empresa i està 
subjecte a l’expedient de regulació temporal d’ocupació que s’indica, presentat davant de l’Autoritat Laboral competent, a l’empara de 
l’art. 22 i següents del Reial Decret 8/2020, el qual ha comportat la suspensió del contracte o la reducció de la seva jornada. L’empresa 
no complementa de cap forma les prestacions que té dret a percebre el treballador afectat pel citat expedient, de forma que aquest rebi 
un concepte salarial sense una prestació laboral per la seva part. 
LLOC I DATA: 

 
Signatura i segell de l’empresa 
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