SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PLA "REACTIVEM COMERÇ"

Ref.- EX-141-V

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

TITULAR (RAÓ SOCIAL)

CIF

COGNOMS I NOM (REPRESENTANT)

NIF

DOMICILI SOCIAL (CARRER /PLAZA I NÚMERO)

TELÈFON

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

C. POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

DOCUMENTACIÓ APORTADA Assenyalar amb una X les caselles corresponents

DOCUMENTACIÓ PER A la FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ. Tota la documentació i com presentar-la està definit en
la convocatòria del Pla Reactivem Comerç, Decret Alcaldia 2021/2735, de 20/10/2021.
Certificat actualitzat de la Situació Censal. El certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza, la seua data d'alta en l'activitat, lloc on
es desenvolupa i el domicili fiscal.
Compte justificatiu simplificat segons el model contingut en l'Annex (a través d'aquest enllaç).
Només en cas de tindre treballadors al seu càrrec, s'haurà d'aportar informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de
desembre de 2020.
Només en el cas de microempreses, resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional
corresponent o alta en règim de seguretat social corresponent dels socis titulars.
Només en el cas d'autònoms/as: Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional
corresponent.
Només en el cas d'autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de
situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament
de despeses de la persona sol·licitant de la subvenció per l'import corresponent, la data de desemborsament del qual estiga compresa entre
abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Els documents justificatius han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a
la qual se sol·licita subvenció.
Document de representació (en cas que el sol·licitant siga una persona diferent a l'interessat).
Certificat de deute pendent en la TGSS
(És obligatori aportar aquesta documentació quan es denegue el consentiment indicat a l'apartat “C”.)
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries
(És obligatori aportar aquesta documentació quan es denegue el consentiment indicat a l'apartat “C”.)

C

CONSENTIMENT PER L'ACCÉS A INFORMACÓ D'ALTRES ADMINISTRACIONS

EL/ELS SIGNANT/S NO AUTORITZA/EN LA CONSULTA DE LES SEUES DADES QUE OBREN EN PODER D'ALTRES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES. LA NO AUTORITZACIÓ IMPLICARÀ L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A L'AJUNTAMENT
D'ALMASSORA.
TITULAR
Dades d'identitat.
Certificat de deute pendent en la TGSS
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries

D

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Com a persona sol·licitant declare,
Que assumisc el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
Que no estic incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptor del pagament establit en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
Que em 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.
Que l'activitat declarada per la qual sol·licite la subvenció reuneix tots els requisits legals per al seu exercici.
Que el local de desenvolupament de l'activitat, en el seu cas, es troba en el terme municipal d'Almassora i, en cas de no existir local afecte a
l'activitat, el meu domicili fiscal es troba en el terme municipal d'Almassora.
Que les despeses declarades han sigut pagats en el període comprés entre gener de 2021 fins a la data de presentació de la sol·licitud.
Que em compromet, en el seu cas, a declarar les ajudes de minimis que m'hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres
últims exercicis fiscals, amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, a declarar
no haver rebut cap, així com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud.
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En el cas d'una microempresa declare, com a representant,
Que reunisc els requisits establits per a ser microempresa de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de
17 de juny de 2014 i compte amb un màxim de 10 persones treballadores al meu càrrec.
En el cas d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica declare, com a representant,
Que aquesta 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.

E

SOL·LICITA

LA FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ EN EL PLA "REACTIVEM COMERÇ"
Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l'AJUNTAMENT D'ALMASSORA, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió i atenció dels
usuaris dels serveis socials.
La base jurídica de la legitimació per al tractament de les dades personals radica en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, en l'exercici
d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable de tractament; en el consentiment atorgat per l'interessat; així com en la
protecció d'interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.
Les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic, entre altres) que, en el seu cas, poguera proporcionar, s'entendrà que l'AJUNTAMENT
D'ALMASSORA està autoritzat, de manera explícita per al tractament.
Les dades seran incloses en la història social i seran conservats durant el termini de temps que establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran ser
conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
Així mateix, informem que les seues dades podran ser cedits o comunicats a altres òrgans de l'Administració Local; Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat
Autònoma; Altres òrgans de l'Administració de l'Estat; Òrgans de la Unió Europea; Diputacions provincials; Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat; i aquells als quals
siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaza de Pere *Cornell 1 o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@almassora.es).
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document
identificatiu d'aquest.
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.agpd.es).

La persona sol·licitant o representant

Signatura:

,

d

de 20

La persona o entitat sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en aquesta sol·licitud són certs i es compromet a destinar l'import de la
subvenció que sol·licita a la finalitat indicada.
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA

EX-141-V, 2 d' 2

