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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT(1)  
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (1) 

 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA/CORREO ELECTRÓNICO

(1) Les dades hauran de coincidir amb les facilitades per l'empresa sol·licitant en l'imprés general de sol·licitud de subvenció. 
      Los datos deberám coincidir con los facilitados por la empresa solicitante en el impreso general de slicitud de subvención.

B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DELS TREBALLADORS(2)  
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES(2) 

 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA/CORREO ELECTRÓNICO

(2) Les dades hauran de coincidir amb les facilitades en l'imprés general de sol·licitud de subvenció.  
     Los datos deberán coincidir con los facilitados en el impreso general desolicitud de subvención.

C NOTIFICACIONS  
NOTIFICACIONES

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en 
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).  
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la 
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions. 
Indique en que lengua desea recibir las notificaciones

VALENCIÀ 
VALENCIANO

CASTELLÀ 
CASTELLANO

D CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ / NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN / NO AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les 
dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del 
titular i, en el seu cas, del representant legal.  
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i haurà d'aportar els documents corresponents. 
  
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para 
obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a 
continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal.  
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos correspondientes.

No autoritze a l'obtenció de les dades d'/de: 
No autorizo a la obtención de los datos de:

E DISPOSICIÓ NORMATIVA QUE SUSTENTA L'ACOMIADAMENT DELS TREBALLADORS  
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTA EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES 

Art. 51 de l'ET / Art. 51 del ET Art. 52.c) de l'ET / Art. 52.c) del ET

F DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si escau, del representant legal: 
    Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, del representante legal:

En el cas de societats, còpia autoritzada de l'escriptura de constitució i número d'inscripció en el Registre Mercantil. 
En el caso de sociedades, copia autorizada de la escritura de constitución y número de inscripción en el Registro Mercantil.
En el cas de cooperatives i altres agrupacions, estatuts i número d'inscripció en el registre correspont. 
En el caso de cooperativas u otras agrupaciones, estatutos y número de inscripción en el registro correspondiente.
Representant legal: poders o document en el qual s'acredite la seua representació. 
Representante legal: poderes o documento con el que se acredite su representación.
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

2. Memòria en què es faça constar els motius pels quals se sol·liciten les ajudes, el nombre de treballadors potencialment beneficiaris i una 
previsió del seu cost econòmic individualitzat. 
     Memoria haciendo constar los motivos por los que se solicitan las ayudas, el número de trabajadores potencialmente beneficiarios y una 
previsión de su coste económico individualizado..

     En el cas d'acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb l'article 51 de l'ET, la comunicació a l'autoritat laboral de l    
     l'acord aconseguit en el període de consultes, llevat que l'acomiadament s'haguera substanciat davant de la mateixa autoritat  
     laboral davant de la qual es demana l'ajuda. Així mateix, l'empresa haurà de justificar el compliment de l'obligació prevista en l 
     'article 53.1.b) de l'ET, per als treballadors acomiadats fins a la presentació de la sol·licitud. 
  
     En el caso de despidos colectivos realizados conforme al artículo 51 del ET, la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo  
     alcanzado en el periodo de consultas, salvo que el despido se hubiera sustanciado ante la misma autoridad laboral ante la que  
     se pide la ayuda. Así mismo, la empresa deberá justificar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 53.1.b) del ET,  
     para los trabajadores despedidos hasta la presentación de la solicitud.
    En els casos previstos en l'article 52.c) de l'ET, s'acreditarà de forma fefaent que s'han complit els requisits de l'article 53.1 d'esta 
    llei. 
  
    En los casos previstos en el artículo 52.c) del ET, se acreditará de forma fehaciente que se han cumplido los requisitos del  
    artículo 53.1 de esta ley.

3. Relació dels treballadors per als quals se sol·liciten les ajudes, indicant-hi número d'afiliació a la Seguretat Social, document nacional  
    d'identitat, antiguitat en l'empresa, grup de cotització a la Seguretat Social i dates previstes d'accés a les ajudes. 
    Relación de los trabajadores para los que se solicitan las ayudas, indicando el número de afiliación a la Seguridad Social, documento nacional 
    de identidad, antigüedad en la empresa, grupo de cotización a la Seguridad Social y fechas previstas de acceso a las ayudas.

G DECLARACIÓ RESPONSABLE  
DECLARACIÓN RESPONSABLE

     El/La signant declara que totes les dades que apareixen en esta sol·licitud són certes i es compromet a destinar l'import de la  
     subvenció que sol·licita a la finalitat indicada. 
     El/La firmante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la  
     subvención que solicita a la finalidad indicada.

, d de , d de

El/la representant legal de l'entitat sol·licitant  
El/la representante legal de la entidad solicitante

El/la representant legal dels treballadors  
El/la representante legal de los trabajadores

Signatura i segell (si escau) / Firma y sello (en su caso)

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan 
administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues 
competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant esta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALÈNCIA), tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este 
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el 
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante ésta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14.12.1999).
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
A
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT(1) 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (1) 
(1) Les dades hauran de coincidir amb les facilitades per l'empresa sol·licitant en l'imprés general de sol·licitud de subvenció.
      Los datos deberám coincidir con los facilitados por la empresa solicitante en el impreso general de slicitud de subvención.
B
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DELS TREBALLADORS(2) 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES(2) 
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C
NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions.
Indique en que lengua desea recibir las notificaciones
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ / NO AUTORITZACIÓ
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN / NO AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular i, en el seu cas, del representant legal. 
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i haurà d'aportar els documents corresponents.
 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos correspondientes.
E
DISPOSICIÓ NORMATIVA QUE SUSTENTA L'ACOMIADAMENT DELS TREBALLADORS 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTA EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES 
F
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
G
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE
     El/La signant declara que totes les dades que apareixen en esta sol·licitud són certes i es compromet a destinar l'import de la 
     subvenció que sol·licita a la finalitat indicada.
     El/La firmante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la 
     subvención que solicita a la finalidad indicada.
,
d
de
,
d
de
El/la representant legal de l'entitat sol·licitant 
El/la representante legal de la entidad solicitante
El/la representant legal dels treballadors 
El/la representante legal de los trabajadores
Signatura i segell (si escau) / Firma y sello (en su caso)
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant esta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALÈNCIA), tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ésta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999).
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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