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ANNEX II -SOL·LICITUD
A) Dades persona interessada
NOM i COGNOMS
ADREÇA
TELÈFON

DNI
CP

MÒBIL

EMAIL

B) Dades de l’empresa
NOM COGNOMS O RAZÓ SOCIAL
DENOMINACIÓ COMERCIAL
ADREÇA
TELÈFON

DNI/CIF
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
CP

MÒBIL

C) Documentació a aportar amb la sol·licitud
AUTÒNOMOS

MUNICIPI

MUNICIPI

EMAIL

MICROEMPRESES

Certificat actualitzat de Situació Censal
Certificat actualitzat de Situació Censal que
de la persona jurídica que indique
indique l'activitat econòmica amb la seua data
l'activitat econòmica amb la seua data
d'alta, el domicili fiscal i el del local de
1
d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el
1 desenvolupament de l'activitat.
local de desenvolupament de l'activitat.

Resolució/certificació de l'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms o la
2 Mútua professional corresponent.

Resolució/certificació de l'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms o la
Mútua professional corresponent o alta en
2 règim de seguretat social corresponent
dels socis titulars

Només en el cas de tindre contractats
Només en el cas de tindre contractats
treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu
treballadors i a l'efecte d'acreditar el seu
número,
TC
corresponent
al
mes
de
desembre
3
número, TC corresponent al mes de
3
de 2020
desembre de 2020
(En el seu cas) Autorització de representació.conforme al model ANNEX III.- Autorització
de representació. Només si s'actua en aquest
4 procediment en representació de tercers

Informe de Vida Laboral de l'Empresa
expedit per la Tresoreria de la Seguretat
4 Social.
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Justificació de despeses (enumerar en
5 taula annexa) – ANNEX IV

Compte bancari:

IBAN - NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR CUENTA

DNI /CIF TITULAR
Compte

D) Declare sota la meua responsabilitat:
-

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal
(AEAT) i Autonòmica, i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

-

No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, a què fa
referència l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

-

No estar incurs/a en causes d'exclusió de l'art. 5 de les normes reguladores de les presents
ajudes.

-

Haver justificat qualsevol subvenció municipal que se m'haja concedit amb anterioritat

-

No haver sigut beneficiari del "Pla Resistir" en qualsevol altre municipi de la
Comunitat Valenciana.

-

Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així
com que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de
prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, d’acord amb l’establit en l’article 11 de l’esmentada llei.

-

Que accepta sotmetre’s a les actuacions de Control financer que precise la
comprovació de les ajudes per part de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

-

Que no s’han utilitzat ni s’utilitzaran les despeses presentades per a la concessió
d’esta ajuda, per a la justificació i obtenció d’altres ajudes públiques.

Data i firma del sol·licitant

Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, en qualitat de
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes concernents a
ajudes i subvencions en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències
i, en particular, per a l'atenció de la petició instada en el present document.
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Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest
efecte, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

