SOL·LICITUD D’ AJUDES
ECONÒMIQUES

Mod. 0401.V.2

SOL·LICITUD DE LES AJUDES ECONÒMIQUES AUTÓNOMS I
MICROEMPRESES, AJUDES PARÈNTESIS (PLA RESISTIR) DE DÉNIA, LA
XARA I JESÚS POBRE
1- DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA (*Imprescindible adjuntar còpia del document d’identificació)
Cognoms i nom (persona física)

DNI/NIE

Raó social (persona jurídica)

NIF

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

☐Notificació Seu electrònica Ajuntament de Dénia, Tauler

Telèfon avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic

d’Edictes i Base de Dades Nacional de Subvencions

2- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT *Emplena AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ MITJANS ELECTRÒNICS
Cognoms i nom o raó social

NIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Notificació electrònica

Telèfon avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça de correu electrònic (avisos)

☒

3- DADES DE L’EMPRESA O COMERÇ)
Cognoms i nom o raó social de la persona titular

DNI/NIE/NIF

Adreça Social/Fiscal de l’activitat

☐

Dénia

☐ La Xara

d’Alta empresa o comerç el dia:

/

☐

/

Jesús Pobre
Nº de treballadors:

Codi CNAE:

( de 0 a 10 treballadors máx. d’ Alta a 31/12/2020-TGSS)

Epígraf IAE:

4- DADES DE LES PERSONES ADMINISTRADORES, COMUNERES O SÒCIES (*adjunteu còpia dels Documents d’Identificació)
Relació amb la persona beneficiària

NIF-NIE

Nom

Cognoms
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant DECLARA que:
a)

Ha llegit i compleix en la seva totalitat les bases de les presents ajudes econòmiques a Autònoms i Microempreses en la que la seua activitat
s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel COVID-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana – AJUDES
PARÈNTESIS del M.I. Ajuntament de Dénia.

b)

La persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

c)

La persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser Microempresa o menuda empresa de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE)
Número 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

d)

La persona sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptor del pagament establert
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

e)

Es 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.

f)

Es compromet a declarar les ajudes de Minimis, si es que li correspon, que li hagueren segut concedides per qualsevol projecte durant els tres
últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en que s’empara, o, si escau, declaració de no
haver-ne rebut cap; així com el compromís de comunicar en la major brevetat, les obtingudes en posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Les persones beneficiàries de les ajudes estan obligades a comunicar a este Ajuntament l'obtenció d’altres ajudes, ingressos o recursos que
financen l'activitat subvencionada, en cas d’existir co-finançament d'una mateixa despesa per diferents ajudes.

g)

Es compromet a la comunicació de subvencions concedides en anterioritat a la presentació de la subvenció en la mateixa finalitat i el compromís
de comunicar en la major brevetat possible les ajudes obtingudes en posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució de la
mateixa.

h)

La documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, i es compromet a la conservació dels originals durant el termini de
prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

i)

Accepta sotmetre’s a les actuacions de control financer que siga necessària per a la comprovació de les ajudes per part de l’Ajuntament de
Dénia.

j)

En cas de tractar-se d'una Comunitat de Béns, Societat Civil o altra entitat econòmica sense personalitat jurídica, no es dissoldrà fins que hi
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 l'article 11 de l’esmentada Llei.

k)

Es troba al corrent en el pagament de totes les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS), la Hisenda Estatal i la Hisenda Municipal.

l)

Autoritza expressament a l'Ajuntament de Dénia a consultar de manera interactiva la seua situació amb relació al compliment de les seues
obligacions amb l'Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social (TGSS – vida laboral i estar al corrent en el
pagament), amb la Tresoreria Municipal i amb SUMA Gestió Tributària, tant de la persona física com de les persones administradores,
comuneres o sòcies de la societat.

m)

No es deutor per resolució de reintegrament d’altres subvencions concedides.

n)

Compleix tots els requisits per a ser persona beneficiària i accepta les bases de la subvenció. Així mateix, que les dades incorporades en
aquesta instància són certes.

o)

Qui subscriu, té coneixement què, la inexactitud, la falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorporen
a esta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que corresponga en el seu cas requerida per a acreditar el
compliment del que s’ha declarat, constitueix infracció greu o molt greu a tenor del que estableix l'article 60.1. d) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen.

p)

Les factures presentades i els seus justificants de pagament no han segut utilitzades ni s’utilitzaran per a justificar altres subvencions. (complimenten
la relació detallada “COMPTE JUSTIFICATIU” i adjunten els documents)
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SOL·LICITA
Les ajudes econòmiques per a autònoms i microempreses ja que la seua activitat s’ha vist afectada per la pandèmia provocada pel COVID19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana – Ajudes Parèntesis de l’Ajuntament de Dénia:
A) No he sigut beneficiari de les Ajudes Parèntesi 1ª convocatòria amb anterioritat, sol·licite la quantia total de ____________ €
amb els següents màxims:
☐
☐

Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de
2020 d'aquestes microempreses i autònoms (fins a 2.000€).

B) Si he sigut beneficiari en les Ajudes Parèntesi 1ª convocatòria expedient núm. ______________________ però no en els màxims
anteriors, per la qual cosa sol·licite la resta que ascendeix a la quantia de _____________€.
__________________, _____ de _________________________ de 2021
Firma de la persona beneficiària:

Firma de la persona representant:
Firma de totes les persones comuneres/sòcies:

La signatura d'aquest full suposa la de la resta dels 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
errades que continga.

APORTACIÓ DE DOCUMENTS
D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades
tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra administració. L'administració actuant
podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que la persona interessada s'hi oposara. No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s’exigisca en el marc de
l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció. Aquest Ajuntament, excepte oposició expressa per part seua, recaptarà electrònicament dades a la DGP, INSS,
AEAT, SEPE o altres que siguen necessàries.
 NO PRESTE CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Dénia obtinga de forma directa aquestes dades. En cas de denegar aquest consentiment, o en cas de no estar
disponible la plataforma d’intermediació, la persona interessada haurà d’aportar electrònicament o presencialment la documentació requerida, responent de la veracitat i
vigència d’aquesta.

A. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD
IMPORTANT: Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense manipular) i en cas que es requerisca caldrà presentar l'original en el Departament de
Comerç/Serveis Econòmics per al seu acarament.

☐

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: NIF o NIE (per ambdues cares)

☐

DE LA PERSONA REPRESENTANT EN LA SOL·LICITUD: NIF o NIE (per ambdues cares)

☐

(*Emplene AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ MITJANS

ELECTRÒNICS)

DE LA PERSONA REPRESENTANT: Acreditació dels poders de la persona administradora, en el cas, aportarà formulari relatiu a la representació,
si ho indica, de la persona administradora.
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: CERTIFICAT actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica en la sua data d’alta, el domicili
fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l’activitat, o en el seu defecte, declaració dels epígrafs d’IAE en els que figura d’alta i
des de quina data.

☐

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: CERTIFICAT D’ALTA en l’Impost d’Activitats Econòmiques - IAE (AEAT)
*En el cas dels exempts en l’IAE: Certificació de situació Censal. (Model 01 - AEAT)

☐

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: Certificat acreditatiu de la situació d’Alta en la Seguretat Social (REPTA) o Mutua professional corresponent.

☐

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes
de desembre, únicament per al cas de tindre contractats a treballadors o treballadores, o si escau, Informe de Vida Laboral de l’empresa que
incloga el nombre de treballadors de l’últim any fins la data de la sol·licitud.

☐
☐
☐

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: Certificats de trobar-se al corrent en les seues obligacions amb la TGSS i AEAT, en el cas de no prestar
consentiment, per a imports de subvencions superiors a 3.000€.
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: MANTENIMENT DE TERCERS degudament emplenat i acompanye DOCUMENT BANCARI ACREDITATIU
de la titularitat del compte de la persona beneficiària (*Emplene document MANTENIMENT DE TERCERS)
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: Compte Justificatiu dels gastos corrents incorreguts junt amb les factures i els justificants d’abonament.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament

Ajuntament de Dénia
Adreça: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia

Domicili del responsable

NIF:P0306300E
Adreça electrònica: rpd@ayto-denia.es
Telèfon: 965780100
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:

Delegat de protecció de dades

Finalitats / Tractament

Conservació de les dades




Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es
Correu ordinari: carta adreçada al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia

Les finalitats d’aquest tractament és la sol·licitud d’ajudes Parèntesis del municipi de Dénia (Pla Resistir Decret Llei 1/2021 de 22
de gener del Consell).
Ajudes econòmiques a Autònoms i Microempreses que desenvolupen la seua activitat en el municipi de Dénia, en els sectors
que s’han vist afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada por la Covid-19.
Les seues dades seran conservades per temps indefinit i sempre que no es sol·licite la supressió per part de la persona
interessada. No s’utilitzarà per a elaborar decisions automatitzades.
Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable
del tractament.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Legitimació / Bases jurídiques

Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre.
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de subvencions.
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en l’Ajuntament de Dénia.
Bases Reguladores i Convocatòria de la concessió Ajudes Parèntesi a Autònoms i Microempreses del municipi de Dénia, l'activitat
dels quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el marc del Pla Resistir aprovat per la Generalitat
Valenciana. Així mateix, estan sotmeses al règim de Minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la
Comissió, relatiu a l'aplicació els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis
(DOUE L352 de 24/12/2013)
La base legal per al tractament de les dades es troba en l'exercici de les competències atribuïdes a l'Ajuntament de Dénia per la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i per consentiment exprés de les persones sol·licitants

Destinataris de les seues dades

Les seues dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria sobre la qual fa referència la seua
comunicació i no podran ser cedits a tercers aliens a l'Ajuntament excepte en els supòsits previstos en la normativa vigent sobre
protecció de dades de caràcter personal. Podran ser objecte de publicació en el BOP d'Alacant, en el Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Dénia (OAC), en la pàgina web municipal o en la Base de Dades Nacional de Subvencions. La publicació en els
diferents mitjans electrònics municipals serà bloquejada o cancel·lada quan haja finalitzat el termini de publicitat de l'acte
administratiu corresponent
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en l'Ajuntament de Dénia estan tractant dades personals que els
concernisquen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries
per als fins pels quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de dades, i en este cas
únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També per motius relacionats amb la seua situació
particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seues dades. El responsable del tractament deixarà
de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Drets

Així mateix, té dret a retirar el consentiment atorgat, i en este cas serà efectiu des del moment en què ho sol·licite, sense tindre
efectes retroactius, i dret a reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Dret d'accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si escau, retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a
l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per a exercir estos drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de
Dénia, Registre d'Entrada, Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: correu ordinari o electrònic, adreçat al responsable del tractament en la forma
establida en aquest mateix document en l’epígraf “domicili del responsable”.
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, pot triar entre
aquestes dues opcions:
(1).
Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (NIF, NIE, passaport).
(2).
Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, indicant el
seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (NIF, NIE, passaport) i el seu número. En cas de no estar
disponibles els serveis telemàtics, haurà d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.
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