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AJUNTAMENT DE PEDREGUER 

SOL·LICITUD D’AJUDES 
PARÈNTESI PEDREGUER 2021 

AJUNTAMENT 
DE 

PEDREGUER 

 
 
 
 

DADES SOL·LICITANT 

Entitat: Nom o Raó Social NIF 

Cognoms i Nom Representant DNI 

Domicili a efecte de notificacions Telefono 

Localitat Codi Postal Província 

Direcció de correu electrònic 

Domicili fiscal de l’Entitat Localitat Codi Postal 

 
 
 
EXPOSA que tenint coneixement de les Bases aprovadets per l’ Ajuntament de 
Pedreguer, que regulen l’atorgament d’Ajudes econòmiques a autònoms i 
microempreses l’ activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia 
provocada por el Covid-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat por la 
Generalitat Valenciana.  
 
 
SOL·LICITA la seva participació en el procediment de concessió de les 
mateixes. 
  
 
  

DOCUMENTACIÓ APORTADA (marcar amb una X on 
procedisca): 
 

● Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que 

presenta la sol·licitud, en el supòsit de no ser la mateixa persona, en tal 

supòsit aportarà formulari relatiu a la representació, si ho indica, de la 

persona administradora. 
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● NIF per les dos cares o NIE acompanyat del passaport de la persona o 

empresa sol·licitant. 

● Full de manteniment de tercers. 

● Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica 

amb la data d’alta, el domicili fiscal i, en el seu supòsit, el del local de 

desenvolupament de l’activitat, o en el seu defecte, declaració dels 

epígrafs de l’IAE en els que figure d’alta i des de quina data. 

● En el supòsit dels exemptes del IAE: certificació de situació censal 

(Model 01 AEAT). 

● Certificat acreditatiu de la situació d’alta en la Seguretat Social o Mutua 

Professional corresponent. 

● Documentació acreditativa del número de treballadors a 31 de desembre 

de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre, únicament pel supòsit 

de tenir contractats a treballadors. 

● Declaració responsable firmada per l’interessat de no incórrer en causa 

de prohibició per a l’obtenció de la condició de beneficiari a les que es 

referix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; General de 

Subvencions. 

● Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributaries amb l’ Hisenda Estatal i Autonòmica, i davant la 

Seguridad Social (TGSS), així com amb l’Hisenda municipal, en el seu 

cas.  

● Declaració responsable de no ser deutor per reintegrament d’altres 

subvencions concedides. 

● Factures i justificants de pagament per import net mínim de 2.000 €, tal i 

com indica el punt 8.5 i 8.6 de la Convocatòria. 

● Imprés de declaració de minimis 

 

 
 

El sol·licitant DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser microempresa o 
menuda empresa de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE) nº 
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. 

 Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la 
subvenció a la finalitat prevista. 
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 Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a 
l’obtenció la condició de beneficiaria i per a ser receptora del pagament 
establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 
de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la mateixa. 

 Que la persona sol·licitant 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. 

 Que la persona sol·licitant és compromet a comunicar les ajudes de 
minimis obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

 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 com més 
prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació 
d'aquesta 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 articles 39 i 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Que accepta sotmetre's a les actuacions de Control financer que precise 
la comprovació de les Ajudes per part de l'Ajuntament de Pedreguer. 

 Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una 
altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que 
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 el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei. 

 Que no s'han utilitzat ni s'utilitzaran les despeses presentades per a la 
concessió d'aquesta ajuda per a la justificació i obtenció d'altres ajudes 
públiques. 

 

 

AUTORITZACIONS (marcar amb una X on procedisca): 

 

 El/la sol·licitant AUTORITZA EXPRESSAMENT la consulta interactiva per 

part de l'Ajuntament de Pedreguer dels requisits de trobar-se al corrent en 

el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de 

l'Administració Tributària (*AEAT), enfront de la Seguretat Social (*TGSS), 

amb la Tresoreria municipal, i a la consulta de l'informe de vida laboral. 
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 El/la sol·licitant NO AUTORITZA la comprovació per part de l'Ajuntament 

de Pedreguer d'aquests requisits. En tal cas, haurà d'aportar-se de 

manera obligatòria la documentació acreditativa. 

 

Pedreguer a _____ de _______ del 2021 

Signatura sol·licitant 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les dades que heu facilitat en este formulari seran 
tractades per l’Ajuntament de Pedreguer, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada 
en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament General de Protecció de 
Dades (UE) 2016/679, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i d’altres 
contemplats en el reglament esmentat, conforme s’explica en la informació addicional de 
protecció de dades que podeu consultar en este enllaç: https://pedreguer.es/politica-de-
privacitat 
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