
                                 

     

 

AJUDES A EMPRESES I COMERÇ LOCAL PER A POTENCIAR I 

AFAVORIR L’ÚS DEL VALENCIÀ 
 MODEL DE SOL·LICITUD D'AJUDA.  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

                                       

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5  de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals, l'Ajuntament de Mutxamel  vos informa que les 

dades personals obtingudes mitjançant este document/ imprés/ formulari i altres que es puguen adjuntar, seran incorporades a un fitxer automatitzat per al seu tractament. Així mateix 

se vos informa que la recollida i tractament d'estes dades té com a finalitat l'adequada gestió de la vostra sol·licitud així com la possibilitat d'oferir-vos informació sobre qüestiones 

relacionades amb la formació, ocupació i la promoció empresarial en el municipi de Mutxamel. D'acord amb el que es preveu en la citada Llei orgànica, podeu exercir-hi els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Mutxamel 
 

 

DADES DE LA PERSONA / ENTITAT QUE SOL·LICITA L'AJUDA 

 

Cognoms i nom (p. físiques) / Raó social de l'entitat (p. jurídica) NIF/ NIE/ CIF 

 

 

 

Representant legal p. jurídiques (Cognoms i nom). Ha d'acreditar la representació. NIF/ NIE 

 

 

 

Nom comercial de l’empresa  

Domicili de l'activitat 

 

 

CP LOCALITAT PROVÍNCIA 

   

Correu electrònic a l'efecte de notificacions: Telèfon: 

 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Declare: 

 Que realitze una activitat econòmica en el municipi de Mutxamel i tinc la corresponent autorització administrativa per a 

exercir-la. 

 Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

Mutxamel.  

 Que la documentació justificativa i còpies presentades són autèntiques.  

 Que no he utilitzat ni utilitzaré les despeses presentades per a la concessió d'esta ajuda per a la justificació i obtenció 

d'altres ajudes públiques. 

 Que em compromet a complir amb les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General 

de Subvencions i en la base dotzena de segona convocatòria de les Ajudes Parèntesi del municipi de Mutxamel. 

 Que em compromet  a comunicar altres ajudes públiques o privades percebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, 

i el seu import. 

 

 

Qui sotasigna coneix i accepta les Bases Reguladores i la convocatòria d'estes ajudes.   
 

L’Ajuntament de Mutxamel pot exercir la potestat de comprovar el compliment dels requisits manifestats en les declaracions 

responsables i en la resta de documentació presentada. 

 

Marqueu  la casella següent  si no autoritzeu l'Ajuntament de Mutxamel perquè comprove les vostres dades, en eixe cas 

heu d’aportar la documentació acreditativa corresponent. 

 

Qui sotasigna autoritza l’Ajuntament de Mutxamel perquè faça servir la seua imatge  en tots aquells mitjans que hi 

considere. 
 

 

 Mutxamel  ,  _____ de ________________________ de 2021 

 

                                                          

FIRMAT: ____________________________________ 

( La persona física o representant legal de l'entitat).  
 

A/A ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
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DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB ESTA SOL·LICITUD: 

 

 Si no disposeu de signatura electrònica i actueu mitjançant representant per a realitzar per mitjans telemàtics el 

tràmit del procediment: Model normalitzat de Poder de representació telemàtica. 

  Fotocòpia del CIF de l'empresa i DNI/NIE de qui firma o de qui representa i signa la sol·licitud. 

 En el seu cas, poder de representació del representant legal de la persona o entitat que sol·licita.  

  Si no autoritza l'Ajuntament de Mutxamel per a obtindre les dades, certificat de situació en el cens d'activitats 

econòmiques de l’AEAT actualitzat. Servirà per a identificar que el domicili fiscal o el lloc on  es desenvolupa 

l'activitat radica en el municipi de Mutxamel, així com la data d'alta de l'activitat econòmica. Certificat emés amb la 

data del mes en què es presenta la sol·licitud. 

 Model normalitzat dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de tercers.  

  En relació amb la justificació de les despeses: Documentació acreditativa de les despeses corrents i del seu 

justificant d'abonament d'acord amb els requisits d'estes bases.  

  En relació amb la justificació de les despeses: Documentació acreditativa de les despeses corrents i del seu 

justificant d'abonament d'acord amb els requisits d'estes bases.  

  En relació amb la justificació de les despeses: Documentació gràfica de la retolació o de les publicacions en    

web o material en valencià de promoció i distribució de l’activitat.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


