ANNEX II – MODEL DE SOL.LICITUD

SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L'ACTIVITAT DE LES
QUALS S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 EN EL MARC DEL
PLA RESISTIR AJUNTAMENT D’ATZENETA D’ALBAIDA, PER CONCESSIÓ DIRECTA.

DADES DE L’ INTERESSAT/DA
Entitat: Nom o Raó Social

NIF

Cognoms i Nom Representant

DNI

Domicili a efectes de notificacions

Telèfon

Localitat

Codi Postal

Província

Adreça de correu electrònic:
DADES DE L’ENTITAT
Domicili fiscal del sol·licitant

Localitat

Codi Postal

EXPOSA que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida, que regulen l'atorgament d'Ajudes econòmiques a autònoms i microempreses
l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el
marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana.

SOL·LICITA la seua participació en el procediment de concessió d'aquestes i que se li
concedisquen les ajudes indicades a continuació:

□ Per autònom/a o emprea de màxim 10 treballadors/es (2.000 euros)
□ Per cada treballador/a (200 euros). Número de treballadors/es

Total €
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DOCUMENTACIÓ APORTADA (marcar amb una X on procedisca):
DNI de la persona sol.licitant
CIF de l’empresa
Poder de representació del/de la representant legal
Full de manteniment de tercers. (segons model normalitzat – Annex III)
Estatuts o Acta de constitució de l’empresa
En el cas dels exempts de l’IAE: certificació de situación censal (Model 01 AEAT)
Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social
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.
Si és el cas, documentació acreditativa del nombre de treballadors/es
contractats/des a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de
desembre.
Si és el cas, documentació acreditativa del nombre d’autònoms
col·laboradors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els justificant de les
quotes de la seguretat social del mes de desembre.
Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del
mes d’abril (factures i justificants de pagaments), més l’annex IV resum de la
relació de despeses corrents.
Certificat d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries en l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de la Seguretat Social (TGSS)
El/la sol·licitant DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:
• Que compleix els requisits per a ser beneficiari de les presents ajudes.
• Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la
finalitat prevista.
• Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establert en la LGS (art.
13.2, 13.3 i 34.5 LGS).
• Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de
les persones beneficiàries de subvencions de l’art. 14 LGS.
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• Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de mínimes que
li hagueren estat concedides per qualsevol projecte durant els últims tres exercicis
fiscals amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim de les ajudes, o en
el seu cas, declaració de no haver rebut cap ajuda, així com compromís a la major
brevetat les obtingudes amb posterioritat a la presentació de sol·licituds .
• Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions amb
la mateixa finalitat concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció i el
compromís de comunicar a la major brevetat les ajudes obtingudes amb posterioritat a
la presentació d’esta sol·licitud.
• Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així
com que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció
previst en els arts. 39 i 65 LG
• Que accepta sotmetre’s a les actuacions de control financer que precise la
comprovació de les ajudes per part de l’Ajuntament de Benissoda.
• Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o altra entitat
econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el
termini de prescripció previst en els arts. 39 i 65 LGS, d’acord amb l’art. 11 LGS.
• Que no s’han emprat ni s’utilitzaran les despeses presentades per a la concessió
d’estes ajudes per a la justificació i obtenció d’altres ajudes públiques.

Atzeneta d’Albaida, a

de

de 2021.

SIGNATURA SOL.LICITANT/FIRMA SOLICITANTE
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