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CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

SOLJUBII (10/2014)

AJUDES PRÈVIES A LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA  
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ (ANNEX II) 

  
AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA 

SOLICITUD DE CONCESIÓN (ANEXO II) 

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT / 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 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

C DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Document en el qual es reculla el compromís de l'empresa de realitzar la seua aportació al finançament de les ajudes en la forma i els terminis 
establits en la disposició reguladora d'estes ajudes i d'anticipar als treballadors les ajudes que els hagueren sigut reconegudes, si transcorreguts 
tres mesos des de la concessió no s'hagueren fet efectives per causes imputables a l'empresa. Esta podrà rescabalar-se de les quantitats 
anticipades en el moment d'efectuar la seua aportació, després de l'acreditació prèvia. 
    Documento en el que se recoja el compromiso de la empresa de realizar su aportación a la financiación de las ayudas en la forma y plazos 
que se establecen en la disposición reguladora de estas ayudas y el compromiso de anticipar a los trabajadores las ayudas que les hubiesen 
sido reconocidas, si transcurridos tres meses desde su concesión no se hubieran hecho efectivas por causas imputables a la empresa, pudiendo 
resarcirse ésta de las cantidades anticipadas en el momento de efectuar su aportación, previa la acreditación de las mismas. 

2. Document en què s'acredite la conformitat individualitzada dels treballadors d'acollir-se a l'ajuda. 
     Documento con el que se acredite la conformidad individualizada de los trabajadores para acogerse a la ayuda.

3. Declaració responsable de no estar sotmés l'interessat a cap de les prohibicions de l'article 13.2 de la Llei 38/2001, de 17 de novembre, 
excepte la prevista en el paràgraf e), que s'acreditarà d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior. 
     Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las prohibiciones recogidas enel artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, excepto la prevista en el párrafo e) del mismo que se acreditará conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

4. Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina sobre bonificació d'edat que corresponga segons els 
casos de filiació. 
     Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina sobre bonificación de edad que corresponda 
según los casos de afiliación.

5. Certificat de naixement dels treballadors per als quals sol·licita l'ajuda. 
     Certificado de nacimiento de los trabajadores para los que se solicita la ayuda.

6. Comunicació de les baixes i incidències produïdes respecte del col·lectiu inicial objecte de la sol·licitud, així com d'aquells treballadors que es 
troben en la situació prevista en l'article 8.3 del Reial Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual s'establixen les normes especials per a la 
concessió d'ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social, a treballadors afectats per processos de reestructuració 
d'empreses, per als quals se suspendrà la resolució de la concessió mentres romanguen en la dita situació. 
     Comunicación de las bajas e incidencias producidas respecto del colectivo inicial objeto de la solicitud, así como de aquellos trabajadores que 
se encuentran en la situación prevista en el artículo 8.3 del Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales 
para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas, para los cuales se suspenderá la resolución de la concesión mientras permanezcan en dicha situación.
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AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA 

SOLICITUD DE CONCESIÓN (ANEXO II) 

C DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

7. Relació dels treballadors per als quals se sol·liciten les ajudes en què s'indiquen les circumstàncies personals, DNI, núm. d'afiliació a la 
Seguretat Social i acreditació de la permanència en alta en la SS (certificat de vida laboral expedit per la Treseoreria de la SS). 
    Relación de los trabajadores para los que se soliciten las ayudas en las que se indiquen sus circunstancias personales, DNI, núm. de afiliación 
a la Seguridad Social y la acreditación de la permanencia en alta en la SS (certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la SS).

8. Certificat d'empresa (6 últims mesos de cotització per les bases de contingències comunes i bases d'accidents de treball i malalties 
professionals i TC-1 i TC-2 dels treballadors). 
     Certificado de empresa (6 últimos meses de cotización por las bases de contingencias comunes y bases de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y TC-1 y TC-2 de los trabajadores.

, d de

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

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

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; 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, 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).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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