Ajuntament d’Alcoi
Comerç

PROGRAMA MUNICIPAL (Inici@) D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA CREACIÓ DE
MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021.
Annex III. DECLARACIÓ AJUDES MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUDES MINIMIS
1 – DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / BENEFICIARI/BENEFICIÀRIA
Cognoms i Nom (Persona Física)

DNI/NIE

Raó Social (Persona Jurídica)

NIF
Número

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)
Codi Postal

Població

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Província
Tel. avisos SMS

Notificació Electrònica

Adreça de correu electrònic

2- DADES DEL REPRESENTANT (cal omplir l’annex II – AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ MITJANS ELECTRÒNICS)
NIF/CIF/NIE/Passaport

Cognoms i Nom o Raó Social
Adreça (carrer, avinguda, plaza...)

Número

Codi Postal

Província

Notificació Electrònica

Població
Població

Bloc

Portal

Escala

Planta

Planta

Adreça de correu electrònic

3 - DECLARACIÓ D’AJUDES CONCEDIDES
No haver sol·licitat ni rebut cap classe d’ajuda sota règim de minimis
Haver sol·licitat
i/o rebut durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, les ajudes següents subjectes al
Casilla
de verificación
règim de minimis, de conformitat amb els reglaments comunitaris aplicables
Estat de
l’Ajuda (*)

Concedent

(*) SOL·LICITADA O REBUDA

Convocatòria
d’Ajudes/ Resolució
d'ajudes

Descripció ajuda

Import
(euros)

Data
(sol·licitud o
concessió)

*Si no disposa de prou espai, faça’n una llista segellada i signada en un full a banda.
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Reglament de
minimis al
qual s’acull
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4 - COMUNICACIÓ VARIACIONS POSTERIORS A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DECLARA que en la data

Núm. *RGE

vaig sol·licitar l’ajuda de

davant l’Ajuntament d’Alcoi i el més prompte possible li comunique:
Les ajudes concedides amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i que s’indiquen a continuació,
Estat de
l’Ajuda (*)

Concedent

Convocatòria
d’Ajudes/ Resolució
d’ajudes

Descripció Ajuda

Data
(sol·licitud o
concessió)

Import
(euros)

Reglament de
minimis al
qual s’acull

5 - CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS
Declare que:
•
Que les ajudes de minimis concedides, si s’escau, i indicades, respecten els límits de 200.000 € durant el període dels tres exercicis
fiscals, i 100.000 € són per a les ajudes a les empreses que actuen per compte d'altri i operen en el sector del transport de
mercaderies per a indicar en la taula adjunta les ajudes minimis concedides a les empreses o societats amb les quals s'ha
desenvolupat algun dels vincles o accions referenciats en aquests apartats.
•
Que no s'ha rebut cap altra ajuda per a les mateixes despeses subvencionades a fi de no superar la intensitat o l’import de l’ajuda
previstos en els reglaments o decisions adoptades per la Comissió, i respectant, en qualsevol cas, els límits que per a l’acumulació
d’ajudes estableix l'article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió.
•
Que es compromet a comunicar aquelles altres sol·licituds que presente davant qualsevol organisme públic o ens privat en l’any
actual, així com les ajudes que li siguen concedides.
•
Declara que no està incurs en les prohibicions establides en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, per a obtenir la condició de beneficiari de subvencions i que no és deutor de l’Ajuntament d’Alcoi per reintegrament de
subvencions i que es compromet a mantenir el compliment d’aquestes circumstàncies fins a la finalització del procediment.
•
Declara el seu compromís de complir les obligacions dels beneficiaris de subvencions establides en l’article 14 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
_,_

de_

de

Signatura de la PERSONA SOL·LICITANT – BENEFICIARI / ÀRIA
La signatura d’aquest full representa la dels altres fulls del formulari. La persona sol·licitant declara que les dades expressades són certes, per la qual
cosa es fa responsable de les inexactituds o errors que continga.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament
Domicili del responsable

Delegat de protecció de dades

Drets

Ajuntament d’Alcoi
Adreça: Plaça d’Espanya, 1 – 03801 Alcoi
CIF: P0300900H
Adreá electrònica: dpd@alcoi.org Telèfon: 965537100 Fax: 965537161
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (*DPD) mitjançant:
•
correu electrònic: dpd@alcoi.org
•
correu ordinari: carta dirigida al DPD Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6
Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament,
portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a
l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre
d’Entrada, Plaça d’Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
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