SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN/ELECTRIFICACIÓN
DE BICICLETAS URBANAS Y VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS DE MOVILIDAD PERSONAL
SOL·LICITUD D’AJUDA PER A L’ADQUISICIÓ/ELECTRIFICACIÓ
DE BICICLETES URBANES I VEHICLES
ELÈCTRICS DE MOBILITAT PERSONAL
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES SOL·LICITANT (COMPRADOR)
NOMBRE Y APELLIDOS / Nom i cognoms

DNI/NIE

DIRECCIÓN / Adreça

Núm.

POBLACIÓN /Població

Esc

Província

Pis

Pta

C.P.

E-MAIL / Adreça electrònica

TELÈFON

DECLARACIÓN RESPONSABLE/ DECLARACIÓ RESPONSABLE
- Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de dieciocho años residentes en el municipio de

Alcoi, con al menos UN (1) AÑO de antigüedad de residencia en el momento de publicación del anuncio./ Podran ser
beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques majors de divuit anys residents al municipi d'Alcoi, amb almenys UN
(1) ANY d'antiguitat de residència en el moment de publicació de l'anunci.
- Cada persona únicamente podrá solicitar ayuda para un vehículo o kit de electrificación y uno solo de los conceptos
(Bicicleta eléctrica, kit de electrificación o VMP)./Cada persona únicament podrà sol·licitar ajuda per a un vehicle o kit
d'electrificació i un només dels conceptes (Bicicleta elèctrica, kit d'electrificació o VMP).
- Los vehículos subvencionados no podrán ser objeto de transmisión a terceros en un plazo de 2 años, debiendo estar
durante ese plazo a plena disposición de la persona beneficiaria./Els vehicles subvencionats no podran ser objecte de
transmissió a tercers en un termini de 2 anys, i hauran d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona
beneficiària.
- Se incluirán las peticiones en la base de datos con la relación de las personas beneficiarias por la presente subvención,
aceptando los solicitantes su inclusión en la misma en el momento de presentar la solicitud correspondiente que se
encuentra en el Anexo I./ S'inclouran les peticions en la base de dades amb la llista de les persones beneficiàries per la
present subvenció, i els sol·licitants hauran d’acceptar la seua inclusió en aquesta llista en el moment de presentar la
sol·licitud corresponent que es troba en l'Annex I.
DATOS DEL VEHÍCULO/ DADES DEL VEHICLE
Bicicleta eléctrica: 40 % del importe de adquisición hasta un máximo de 250 euros. El importe máximo de adquisición será de 1.800
euros, IVA incluido / Bicicleta elèctrica: 40 % de l'import d'adquisició fins a un màxim de 250 euros. L'import màxim d'adquisició serà de
1.800 euros, IVA inclòs.
Kits de electrificación: 20 % del importe de adquisición hasta un máximo de 100 euros. El importe máximo de adquisición será de 600
euros, IVA incluido. / Kits de electrificació: 20 % de l'import d'adquisició fins a un màxim de 100 euros. L'import màxim d'adquisició serà de
600 euros, IVA inclòs.
VPM eléctricos: 30 % del importe de adquisición hasta un máximo de 150 euros. El importe máximo de adquisición será de 600 euros,
IVA incluido. / VMP elèctrics: 30 % de l'import d'adquisició fins a un màxim de 150 euros. L'import màxim d'adquisició serà de 600 euros, IVA
inclòs.
Precio del vehículo elegido (IVA incluido) / Preu del vehicle triat (IVA inclòs)
* En ningún caso el importe de adquisición será inferior al de la subvención. Cualquier vehículo o kit de electrificación que tenga un precio
de venta inferior al de la ayuda, no será subvencionable. / En cap cas l'import d'adquisició serà inferior al de la subvenció. Qualsevol vehicle
o kit d'electrificació que tinga un preu de venda inferior al de l'ajuda, no serà subvencionable.
DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE A EFECTOS DE REVISIÓN POSTERIOR/
DADES BANCÀRIES DEL SOL·LICITANT A L’EFECTE DE REVISIÓ POSTERIOR
Número de cuenta (IBAN)/ Número de compte (IBAN)
PAÍS I DC IBAN

ENTIDAD/ ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA/ NÚMERO DE COMPTE

E S
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS/ DECLARACIÓ D’ALTRES AJUDES SOL·LICITADES
Si ha solicitado u obtenido otra ayuda para este mismo fin./ Si ha sol·licitat o obtingut un altra ajuda per a aquesta mateixa finalitat.
ORGANISMO/ ORGANISME

CONVOCATORIA/ CONVOCATÒRIA

IMPORTE SOLICITADO/
IMPORT SOL·LICITAT

IMPORTE CONCEDIDO/
IMPORT CONCEDIT

C/ Sant Llorenç, 6 – Tel. 96 553 71 00 – extensió 1048 e-mail mobilitat@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN/ELECTRIFICACIÓN
DE BICICLETAS URBANAS Y VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS DE MOVILIDAD PERSONAL
SOL·LICITUD D’AJUDA PER A L’ADQUISICIÓ/ELECTRIFICACIÓ
DE BICICLETES URBANES I VEHICLES
ELÈCTRICS DE MOBILITAT PERSONAL

CONSULTA INTERACTIVA / CONSULTA INTERACTIVA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado
para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los
señalados a continuación.
En caso de oponerse al hecho que el órgano gestor obtenga directamente esta información tendrá que manifestarlo a continuación,
quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei 39/2015 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions
Públiques,en absència d’oposició expressa per part de l’interessat, l’organ gestor del procedimient estará autoritzat per a obtenir
directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procedimient són els assenyalats a
continuació.
En cas d’oposar-se al fet que l’òrgan gestor obtenga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat
a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
NO autorizo la consulta de estar al corriente con la Seguridad Social (aportar certificado de la Seg. Social) / NO autoritze la obtenció de
dades d’estar al corrent amb la Seguretat Social (Apartar certificat de la Seg. Social)
NO autorizo la consulta de datos de DNI y residencia / NO autoritze la consulta de dades DNI y residència.

CONSULTA INTERACTIVA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en relación con el art. 95.1.k de la LGT, se requiere el consentimiento expreso del interesado para la consulta
de los datos tributarios siguientes: datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal, datos de estar al corriente de
los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica. En caso de no autorizarlo de forma expresa, deberá aportar los documentos
correspondientes, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.)
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comù de les Administracions
Públiques, i en relació amb l'art.95.1.k de la LGT, es requereix el consentiment exprés de l'interessat per a la consulta de les dades
tributàries seguents: dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal, dades d'estar al corrent dels pagaments amb
l'Agència Tributària Autonòmica. En cas de no autoritzar-ho de manera expressa, haurà d'aportar els documents correponents, en els
termes exigits per les normes reguladores del procediment (art.16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques).
Autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal /Autoritze l'obtenció de les dades
d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agencia Tributària Estatal.
Autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica / Autoritze l'obtenció de les
dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica
Autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la administración tributaria Local/ Autoritze l'obtenció de les
dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'administració tributaria local.
SOLICITUD/ SOL·LICITUD
D./

Dª

//

Sr.

/

Sra.

,

DNI

SOLICITA la subvención referida y manifiesta la aceptación de las Bases y de la convocatoria que regulan la ayuda
del Ayuntamiento de Alcoy para la adquisición/electrificación de bicicletas urbanas y vehículos de movilidad personal eléctricos. Y declara
que todos los datos de la presente declaración son ciertos./ SOL·LICITA la subvenció referida i manifesta l'acceptació de les Bases i de la
convocatòria que regulen l'ajuda de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles de mobilitat personal
elèctrics. I declara que totes les dades de la present declaració són certes.
Alcoy/Alcoi,

de

de 2021

FIRMA/ SIGNATURA
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