
 

AJUNTAMENT DE 
PEDREGUER 

A DADES DEL SOL·LICITANT 
COGNOMS I NOMS O RAÓ SOCIAL 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NOMBRE I PORTA) 

LOCALITAT 

B DADES DEL REPRESENTANT 
NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL 

C NOTIFICACIONS (complimentar sols si es distint al del titular)
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NOMBRE I PORTA)

LOCALITAT 

D DECLARACIONS RESPONSABLE

1. El sol·licitant 
declara: 

 No s’ha sol·licitat cap  altra ajuda per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda. 

Sí s’han sol·licitat  les següents ajudes per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda:

Organisme 

  

  

  

  

2. El sol·lcitant  
declara: 

  No s’han obtés cap altra ajuda de

Sí s’han obtés les següents ajudes de 

Organisme 

  

  

  

  

Import màxim d’ajuda de minimis concedides: 200.000 
en el cas d’empreses del sector de transport per carretera).

Signatura i, en el seu cas, segell.  

   
AJUNTAMENT DE PEDREGUER 
 
Les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de 
manifestades en el present document. Així mateix, vos informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que s
entitats publiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons 
Llei. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els dr
cancel·lació i, sí és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI, Passa
d’identificació equivalent, dirigida a l’Ajuntament de Pedreguer, C/ Ajuntament, 7, Pedreguer 

 

DECLARACÓ D’AJUDES DE 

PROVINCIA TELÉFON 

TELEFON 

(complimentar sols si es distint al del titular) 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NOMBRE I PORTA) 

PROVINCIA 

DECLARACIONS RESPONSABLE S 

s’ha sol·licitat cap  altra ajuda per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda. 

s’han sol·licitat  les següents ajudes per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda:

Convocatoria Import sol·licitat

    

    

    

    

s’han obtés cap altra ajuda de minimis pel present exercici fiscal i els dos anteriors.

s’han obtés les següents ajudes de minimis pel present exercici fiscal i els dos anteriors:

Convocatoria Exercici fiscal 
concessió

    

    

    

    

concedides: 200.000 € a l’exercici fiscal present, i als dos exercicis fiscales anteriors (100.000 € 
cas d’empreses del sector de transport per carretera). 

Pedreguer,            de Maig de 2020      

Les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Pedreguer, la finalitat del qual és gestionar les peticions 
manifestades en el present document. Així mateix, vos informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que s

o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons 
Llei. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els dr
cancel·lació i, sí és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI, Passa
d’identificació equivalent, dirigida a l’Ajuntament de Pedreguer, C/ Ajuntament, 7, Pedreguer (03750). 

DECLARACÓ D’AJUDES DE MINIMIS 

DNI / NIE / CIF 

CP 

e-mail 

DNI / NIE 

CP 

e-mail 

s’ha sol·licitat cap  altra ajuda per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda.  

s’han sol·licitat  les següents ajudes per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda: 

Import sol·licitat  Import concedit 

  

  

  

  

pel present exercici fiscal i els dos anteriors. 

anteriors: 

Exercici fiscal  
concessió  

Import concedit 

  

  

  

  

€ a l’exercici fiscal present, i als dos exercicis fiscales anteriors (100.000 € 

Pedreguer,________ de _______ de 2021       

Pedreguer, la finalitat del qual és gestionar les peticions 
manifestades en el present document. Així mateix, vos informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les 

o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons 
Llei. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i, sí és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI, Passaport, NIE o un altre document 

 

Si No

Si No
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