
Nom i cognoms NIF/NIE/CIF

NIF/NIE/CIF

Sol·licitant Representant

Núm. Pis Porta

 Mòbil Fax

Documentació adjunta (original o còpia degudament autenticada):

Fotocòpia DNI 

Documentació justificativa que el sol·licitant ha estat inclosa en un ERTO/ERO on consti:

No haver rebut cap ingrés de la prestació en la data de la sol·licitud de subvenció

Es pot consultar a l'enllaç: https://sede.sepe.gob.es

Autoritzo a l’ajuntament a consultar:

Padró municipal

Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament de Ripoll

Import sol·licitat i justificació de l'avançament reintegrable:

Import que se sol·licita (màxim 3000 €):

Número de compte on vol que s'ingressi l'avançament reintegrable: 

Signatura sol·licitant

Ripoll,

Percentatge de la desocupació

Annex 1. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per obtenir la 

condició de beneficiari/ària

Annex 2. Declaració de compromís de les condicions imposades per l'atorgament de 

la subvenció

Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència 

Tributària i Seguretat Social

Per tot això, SOL·LICITO A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL que tingui per presentat aquest escrit

i per fetes les manifestacions que conté previs els tràmits de rigor acordi concedir la petició

sol·licitada.

Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcters Personal. Les dades

facilitades pels usuaris seran incorporades al fitxer de dades de caràcters personal i confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Ripoll, que a la vegada compleix l'esmentada llei. Per a més informació

us podreu adreçar a l'Oficina d'atenció al Ciutadà (Finestreta Única) de l'Ajuntament de Ripoll situat a la plaça de l'Ajuntament 3 de Ripoll

Telèfon Correu electrònic

Codi Postal Població Província

Nom i cognoms o raó social

Dades de contacte a efectes de notificacions
Tipus de via Nom de la via

SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT REINTEGRABLE AFECTATS ERTO/ERO - COVID19

Sol·licitant

Representant
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