Registro en otro Organismo receptor

Sol·licitud de concessió de l’ajut per compensar la disminució
en la cotització a la Seguretat Social de les persones treballadores,
regulada en el Reial decret 1010/2009, de 19 de juny
1. Dades personals
Nom

1r cognom

Núm. DNI o NIE

2n cognom

Núm. Seguretat Social

Data de naixement

Sexe

Nacionalitat
DOMICILI
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Bis/Por

Escala

Pis

Lletra

Escala

Pis

Lletra

Província

A l’efecte de comunicacions (només si és diferent del que s’ha indicat abans)
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Bis/Por

Província

TELÈFON I ADREÇA ELECTRÒNICA
Fix		

Mòbil

Adreça electrònica

2. Declaració i compromís
• DECLARO RESPONSABLEMENT

¤¤ Que no estic incurs/a en cap de les prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions, previstes en
l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
¤¤ Que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social i del pagament per reintegrament
de subvencions.
¤¤ Que no he estat sancionat/ada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
• ME COMPROMETO

¤¤ A someterme a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal, aportando cuanta
documentación me sea requerida.
¤¤ A comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
la pérdida del nivel de cotización objeto de esta medida excepcional.
¤¤ A proceder al reintregro de los fondos percibidos en los supuestos de reintegro del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
• AUTORIZO
¤¤ La verificació per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal de les dades personals a través del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, d’acord
amb el que estableix el R.D. 522/2006 de 26 d’abril (BOE 9 de maig).
¤¤ L’accés perquè el Servei Públic d’Ocupació Estatal obtingui de manera directa, de les administracions competents, l’acreditació d’estar al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d’un tractament realitzat pel Servei
Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de
les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l’accés,
rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

a

Signat:

de/d’

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

de 20

Segell de la unitat

a

Signat:

de/d’

de 20

