ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
(convocatòria aprovada pel Decret 2020-0546, de 20 d’abril).

SOL·LICITANT1:
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:
Correu electrònic:
Telèfon:
GRUP DE BENEFICIARIS AL QUE PERTANY2:

□ Grup 1. ATUR. Treballadors per compte aliena que han passat a quedar en situació
legal de desocupació total per extinció de seu contracte de treball en data igual o
posterior al 14 de març de 2020.

□ Grup 2. ERTO. Treballadors per compte aliena que han vist suspès el seu contracte
o reduïda la seva jornada arran d’un expedient de regulació temporal de l’ocupació
tramitat a l’empara dels art. 22 i següents del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, com
a conseqüència de l’estat d’alarma declarat arran de la pandèmia del COVID-19, i als
quals l’empresa, durant la suspensió o reducció de jornada no els abona cap concepte
salarial compensatori.

□ Grup 3. AUTÒNOMS. Treballadors per compte pròpia o autònoms que tinguessin el
dia 14 de març de 2020 aquesta condició segons art. 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol,
que es trobessin donats d’alta en aquella data al Règim especial de treballadors per
compte pròpia o autònoms a la Seguretat Social el dia 14 de març de 2020, que no
exerceixin una de les activitats citades a l’annex del Reial Decret llei 10/2020 i que entre
l’1 de gener de 2020 i el dia 17 d’abril de 2020 hagin experimentat una reducció de
l’import brut de facturació igual o superior al 30 % respecte al mateix període de l’any
2019.
DOCUMENTACIÓ UNIDA3:

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en aquest apartat.
El sol·licitant ha de marcar obligatòriament una de les tres opcions. No es poden marcar dues opcions. 3
El sol·licitant ha de marcar obligatòriament una de les tres opcions i acompanyar a la sol·licitud el document
corresponent. No es poden marcar dues opcions.
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□ Grup 1. ATUR. Document expedit per l’autoritat laboral que acrediti la condició legal
de desocupació total per extinció del contracte de treball per compte aliena.

□ Grup 2. ERTO. Certificat expedit per l’empresa on es troba contractat el treballador
que acrediti que el seu contracte de treball ha estat suspès o que se li ha reduït la jornada
per un expedient de regulació temporal de l’ocupació a l’empara dels art. 22 i següents
del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, segon el model de l’annex 2.

□ Grup 3: AUTÒNOMS.
- Document expedit per la Seguretat Social que acrediti que el treballador es troba donat
d’alta al Règim especial de treballadors per compte pròpia o autònoms.
- Declaració responsable segons l’annex 3.
ACTIVITAT EN EL CAS DEL TREBALLADORS AUTÒNOMS:4
Descripció:
Codi CNAE5:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ:
IBAN: ES
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes i els documents units
còpies fidels dels document autèntics.
2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que
sol·licita.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet a
complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de conformitat
amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

4
5

Aquest apartat només ha de ser omplert pels treballador del grup 3.
S’indicarà el codi que té l’activitat a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).
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SOL·LICITUD:
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana concórrer a la LÍNIA 1 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL
COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (convocatòria
aprovada pel Decret 2020-0546, de 20 d’abril) i que se li reconegui la condició de
beneficiari i, a tal efecte, formula la declaració responsable que consta en aquesta
mateixa instància.
Lloc i data:

Signatura:
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