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Innovació i NovesTecnologies

ANNEX 5
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR A la SOL·LICITUD
PROGRAMA PER A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC SECTOR TURÍSTIC QUE EL
COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPYMES, XICOTETS EMPRESARIS
AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI D'ALCOI, ANUALITAT 2021.
La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu
representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:
a) En cas de persona física:










Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.
Fitxa de manteniment de tercers emplenada i segellada per l'entitat bancària, tret que ja
estiga en poder de l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un
certificat de titularitat del compte.
Si és el cas, poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica.
DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
Certificat actualitzat de 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.
Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua
professional corresponent.
Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social (només per a aquelles sol·licituds d'ajuda que superen l'import de
3.000,00 €).
Documents justificatius de les despeses corrents, que han d'estar compresos entre l'1 de
juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en la forma establida en l'apartat 4 d'aquesta
convocatòria.

b) En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica:




Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la
persona o entitat sol·licitant.
Fitxa de manteniment de tercers emplenada i segellada per l'entitat bancària, tret que ja
estiga en poder de l'Ajuntament. El segell de l'entitat bancària podrà ser substituït per un
certificat de titularitat del compte.
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CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica.
Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de
béns o 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.
Document actualitzat Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, en el seu cas.
Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la sol·licitud, en
cas de no ser la mateixa persona.
DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica, de la persona
administradora i de la persona que presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa.
Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social (només per a aquelles sol·licituds d'ajuda que superen l'import de
3.000,00 €).
Documents justificatius de les despeses corrents, que han d'estar compresos entre l'1 de
juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en la forma establida en l'apartat 4 d'aquesta
convocatòria

En el cas que l'empresa (pimes, micropimes, i autònoms), que realitze la sol·licitud de subvenció
tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal,
haurà de presentar amb la sol·licitud la resolució de concessió d’aquest i l'últim certificat de no
tenir deutes posteriors a la concessió de l'ajornament.
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