Annex II: Sol·lictud de subvenció per a la concessió d'ajudes “parèntesi” per als sectors més
afectats per la pandèmia (PLA RESISTIR)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES
“PARÈNTESI” EN EL MUNICIPI DE L'ALCÚDIA PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS
PER LA PANDÈMIA (PLA RESISTIR)

DADES DEL SOL·LICITANT
DNI/NIE

Nom

Primer cognom

Domicili

Segon cognom
Nº

Municipi

Provincia

Telèfon

Bl.

Esc

Piso

Pta.

Codi postal

Correu electrònic

DADES DE LA EMPRESA
DNI/NIE

Nom

CIF

Raó Social

Primer cognom

Domicili

Segon cognom

Nº

Municipi

Provincia

Telèfon

Bl.

Esc

Piso

Pta.

Codi postal

Correu electrònic

Domicili de l'activitat:

Domicili Fiscal

ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA :

CNAE/IAE:

DECLARACIÓ (marcar amb una X)
•

•

Manifesta sota la seua responsabilitat que les dades declarades són certes.
Acceptar les condicions de la convocatòria i reunir els requisits per a obtindre la condició
de beneficiari/a.
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SOL·LICITA:
Ajuda econòmica que en virtut d'ACORD de PLE de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat el 23 de
febrer del 2021 on s'ha aprovat inicialment les bases reguladores i convocatòria per a la concessió
d'ajudes “paréntesi” en el municipi de l'Alcúdia per als sectors més afectats per la pandèmia (PLA
RESISTIR).
CONSENTIMENTS, DATA I FIRMA (marcar amb una X)
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 d'ajudes “paréntesis” en el municipi de l'Alcúdia per als sectors
més afectats per la pandèmia (PLA RESISTIR)
- 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.

DATA SOL·LICITUD

FIRMA SOL·LICITANT / SEGELL EMRESA

L'Alcúdia a___ de _____________ de 2021

Nom: _____________________
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
AUTÒNOMS
1

Fotocòpia DNI/CIF del benficiari

2

Informe de Vida Laboral o Certificat
acreditatiu de la situació d’Alta en la
Seguretat Social o Mútua Professional
corresponent al treballador autònom

3

Certificat actualitzat de la Situació Censal
de la persona física que indique l'activitat
econòmica amb data d'alta, domicili fiscal
i, si és el cas, lloc on es desenvolupa
l'activitat.

MICROEMPRESES
1

Fotcòpia DNI/CIF del beneficiari

2

Informe de Vida Laboral o Certificat
acreditatiu de la situació d’Alta en la
Seguretat Social o Mútua Professional
corresponent a la persona administradora

3

Certificat actualitzat de la Situació Censal
de la persona jurídica que indique
l'activitat econòmica amb data d'alta,
domicili fiscal i, si és el cas, lloc on es
desenvolupa l'activitat.

4

Documentació acreditativa del nombre de
treballadors a 31 de desembre de 2020,
adjuntant els TC2 del mes de desembre,
en el seu cas.

4

Documentació acreditativa del nombre de
treballadors a 31 de desembre de 2020,
adjuntant els TC2 del mes de desembre,
en el seu cas.

5

(En el seu cas) Autorització de
representació conforme al model ANNEX
IV.- Model de representació. Només si
s'actua en aquest procediment en
representació de tercers.

5

Poder de representació del representant
legal, en el seu cas.

6

Justificació
de
despeses
corrents
(emplenar en taula annexa i aportar
justificants d'aquestes i del seu
abonament)

6

Justificació
de
despeses
corrents
(emplenar en taula annexa i aportar
justificants
d'aquestes i del seu
abonament)

7

Certificat d'estar al corrent en les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

7

Certificat d'estar al corrent en les
obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

8

Model de manteniment de tercers (Annex
III)

8

Model de manteniment de tercers (Annex
III)

9

Els beneficiaris que no figuren d'alta o
estiguen exclosos de l'Impost d'Activitats
Econòmiques municpal (IAE), caldrà que
presenten el corresponent document
d'alta (models: 840 o 845 o 848 AEAT).

9

Els beneficiaris que no figuren d'alta o
estiguen exclosos de l'Impost d'Activitats
Econòmiques municpal (IAE), caldrà que
presenten el corresponent document
d'alta (models: 840 o 845 o 848 AEAT).
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TAULA JUSTIFICACIÓ DESPESES (Enumerar despeses i aportar els justificants)
NÚM

IMPORT (€)

DESCRIPCIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL (€)

€ 0,00
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