
 
 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PERSONES  TREBALLADORES              
PER COMPTE ALIÈ AFECTADES PER LA COVID-19 

 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA  Rambla Onze de Setembre, 107  17244  Cassà de la Selva   972 46 00 05  NIF: P1704900-H  www.cassa.cat 
 

Les dades personals que ens proporcioni s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva per deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves 
competències i funcions. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-se a l’Ajuntament. Tots aquests termes segueixen el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 
 

DADES DE LA PERSONA  
 
Nom i cognoms  
 

NIF 
 

Adreça  
 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Població 
 

Codi postal Correu electrònic 
 

 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
 
Nom i cognoms / raó social   NIF/CIF 

 

Adreça  
 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Població 
 

Codi postal Correu electrònic 
 

 
NÚMERO DE COMPTE ON S’INGRESSARÀ LA SUBVENCIÓ  
 
 
 
 
EXPOSO   
 

 
Que vull acollir-me a la subvenció per a persones treballadores per compte aliè afectades per la Covid-19 

 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

Que  NO  estic  incurs/a  en  cap  prohibició  de  les  establertes  a  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de novembre, general 

de subvencions. 

Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda, Seguretat Social, Xaloc i Ajuntament de Cassà de la Selva.   

Que he perdut la feina o he estat afectat/da per un ERTO/ERO durant un mínim de 60 dies en el període comprès entre el 14 de 

novembre de 2020 i el 5 de novembre de 2021.  

Que sóc titular del número de compte indicat on s’ingressarà la subvenció 

 
AUTORITZO 
 
L'Ajuntament de Cassà de la Selva, directament o a través d’un ens instrumental, a efectuar les consultes necessàries amb altres 
administracions públiques que la persona o empresa sol·licitant està al corrent de les seves obligacions.  
 
DOCUMENTS APORTATS 
 

 Última nòmina abans d’entrar en ERTO/ERO o atur  

 Vida laboral actualitzada, en el cas que s’hagi perdut la feina   

 Justificant d’estar en situació d’ERTO/ERO detallant el període i els dies que s’ha estat en aquesta situació emès per l’empresa 

contractant, en el cas d’estar afectat/da per un ERTO/ERO  

   
AVISOS I COMUNICACIONS 

Rebreu les notificacions en format electrònic relacionades amb aquesta sol·licitud   

 
Signat a Cassà de la Selva, ________ de _______________________de _______ 
     
 
 

ES 
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