
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER A FOMENT DE L'ACTIVITAT
COMERCIAL DESPRÉS DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom

CIF Raó Social

Domicili Nº Bl. Esc Piso Pta. Codi postal

Municipi Provincia Telèfon Correu electrònic 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom

CIF Raó Social

Domicili Nº Bl. Esc Piso Pta. Codi postal

Municipi Provincia Telèfon Correu electrònic

ESTABLIMENT COMERCIAL

Ubicació: Domicili Fiscal:

Referència cadastral:

DESCRIGA BREUMENT L'ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA:

DECLARACIÓ

Manifesta sota la seua responsabilitat que les dades declarades són certes.

Sr. alcalde de l'excel·lentíssim ajuntament de l'Alcúdia

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)



SOL·LICITA:

Ajuda econòmica que en virtut del Ple de l'Ajuntament  de l'Alcúdia en sessió extraordinària 
celebrada el 11 de juny del 2020 on s'ha aprovat inicialment les bases reguladores i convocatòria 
per a la concessió de subvencions directes per al foment de l'activitat comercial i de serveis després
de la crisi sanitària COVID-19.

CONSENTIMENTS, DATA I FIRMA

HE SIGUT INFORMAT/DA DE LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES, i amb la firma 
del present formulari, DONE EL CONSENTIMENT per al tractament de les meues dades.

AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia a comprobar si es troba al corrent amb el compliment 
de les obligacions tributàries amb la tresorería municipal.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal (RGPD i LOPDGDD), 
l'informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA i
domicili social situat en C/PINTOR VERGARA, 28,46250 L’ALCÚDIA (VALÈNCIA), i que a continuació es relacionen les 
seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.
Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions 
automatitzades

- Responsable: Ajuntament de l’Alcúdia
- Finalitat: Gestió de sol·licituds i autoritzacions en matèria de subvencions per a foment de l'activitat comercial després 
de la crisi sanitària COVID-19.
- Cessions: Per poder portar a cap la finalitat, es cediran dades si escau, exclusivament a altres administracions 
publiques.
- Termini de conservació: mentre es mantinga el consentiment prestat.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat/da

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de 
correu dpd@lalcudia.com o al registre general de l’Ajuntament. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent 
i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a 
l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment
prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seua petició al registre general de l’Ajuntament (telemàtica o 
presencialment).
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

L'Alcúdia a___ de _____________ de 2020

Nom: _____________________

Firma:

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR , en cas de persona física

a) DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport.

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

c) Vida laboral.

d) Certificat emès per l'autoritat competent de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (TGSS).

e) Resolució de concessió d'ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de
la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal D'administració tributària O amb la tresoreria 
Municipal, i últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió d'ajornament. (En el 
seu cas).

f) Annex 1 – Declaració responsable.

g) Annex 3 – Full de tercers.

DOCUMENTACIÓ A PRSENTAR, en cas de persones jurídiques, societat civil, 
comunitat de bens o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de bens o altres entitats econòmiques 
sense personalitat jurídica.

b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de 
bens i altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que indique l'activitat 
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de 
desenvolupament de l'activitat.

c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de 
béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

d) Escriptura de constitució i els estatus de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el 
corresponent registre.

e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en 
cas de no ser la mateixa persona.

f) DNI per les dos cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la persona 
adminstradora i de la persona que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa.

g) Alta en el règim de la Seguretat Social o mútua professional corresponent a la persona 
administradora.

h) Certificat emès per la autoritat competent de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i enfornt de la Seguretat Social (TGSS).

i) Resolució de concessió d'ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de
la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal D'administració tributària O amb la tresoreria 
Municipal, i últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió d'ajornament. (En el 
seu cas).

j) Annex 1 – Declaració responsable.

k) Annex 3 – Full de tercers.

l) Apoderament de representació – (si és el cas).
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE

LA PERSONA INTERESSADA DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que l'activitat desenvolupada s'ha vist suspesa d'acord amb la normativa dictada durant 
l'estat d'alarma.

2. Que l'activitat suspesa per aplicació de la normativa reguladora de l'estat d'alarma no s'ha 
vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de 
negoci online o telefònic.

3. Que reuneix els requisits per a ser microempresa o xicoteta empresa de conformitat  amb 
l'Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

4. Que assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

5. Que no es troba incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a 
ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret 
apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la mateixa.

6. Que es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de 
subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

7. Que es compromet a declarar les ajudes de mínims que li hagueren sigut concedides i/o 
sol·licitades per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació 
d'import, organisme, data de sol·licitud, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, 
o, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més
prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

            A tal fi, declara que: (marque el que procedisca)

               SÍ, he sol·licitat o obtingut les següents ajudes:

Organisme Convocatòria Data
sol·licitud

Data
Concessió

Règim ajudes o
objecte

Import

               
               NO he sol·licitat ni obtés cap ajuda
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8. Que es compromet a la comunicació de subvencions concedides i/o sol·licitades amb 
anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i assumeix el compromís
de comunicar com més prompte possible les ajudes obtingudes amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.

            A tal fi, declara que: (marque el que procedisca)

                SÍ, he sol·licitat o obtingut les següents ajudes:

Organisme Convocatòria Data
sol·licitud

Data
Concessió

Règim ajudes o
objecte

Import

               
                NO he sol·licitat ni obtés cap ajuda

9. Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica
sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut 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 el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei.

10. Que es compromet  a complir amb els protocols i requisits establerts per l'Autoritat Sanitària 
derivats del COVID-19 en el desenvolupament de les seues activitats comercials.

 

Firma de la persona interesada:

L'Alcúdia, a ___ de ______________ de 2020
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