AJUDES PLA RESISTIR
CIUTAT D'ALACANT
Excm. Ajuntament d'Alacant

ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE

ENTITAT SOL·LICITANT
Cognoms i nom (p. físiques) / Raó social de l'entitat (p. jurídiques):

NIF / CIF

Representant legal p. jurídiques (cognoms i nom):

Telèfon:

NIF

Domicili de l'activitat

CP

Població

Correu electrònic als efectes de notificacions:

Província

Telèfon

DECLARA

Que exerceix la seua activitat econòmica en un dels sectors econòmics que figuren en l'Annex
I de les bases de la convocatòria d'ajudes (d'acord amb codi CNAE), té el seu domicili fiscal a
la ciutat d'Alacant i no supera les 10 persones treballadores a data 31 de desembre de 2020.
Que es troba donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència
Tributària i en la Tresoreria General de la Seguretat Social com a subjecte obligat a cotitzar en
el moment de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
Que en cas d'haver imputat com a treballador afiliat a la Seguretat Social autònoms societaris
i autònoms col·laboradors, és degut al fet que es troben enquadrats en algun dels supòsits de
l'art. 305, punt 2, del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social per la seua vinculació amb el sol·licitant de l'ajuda.
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 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.

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 20161679, l'informem que les dades que ens proporcione seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de
l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a
l'Ajuntament per la Llei 7/1987, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, podrà vosté
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació i oposició al seu tractament.
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacionadicional-proteccion-datos
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Que no es troba incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari
arreplegades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no
es té deute pendent de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament d'Alacant, el període de termini
de pagament voluntari del qual haja vençut.
Que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal, amb la hisenda
municipal i amb la Seguretat Social, d'acord amb l'article 24 del Reglament de la Llei General
de Subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i article 63 c) del Reial Decret Llei 36/
2020, de 30 de desembre.
Que es compromet al compliment de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que es compromet a la comunicació d'altres ajudes públiques o privades percebudes o
sol·licitades per a la mateixa finalitat, i el seu import,
Que es compromet al compliment del que estableix la base 9a de la convocatòria d'ajudes.
Que no és sol·licitant d'ajudes minimis, i si ho és, no supera el límit d'ajudes de minimis de
1.800.000€ per empresa o persona autònoma en el present exercici fiscal.

El sol·licitant declara la veracitat de totes les dades que es troben en la present declaració. El règim
d'aquesta declaració és el de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Alacant,

de 2021

Ft.:
La persona interessada o el representant legal de l'entitat
(persones físiques, firma manuscrita o digital; persones jurídiques, firma digital)

NOTA: Aquest annex, després del seu ompliment i firma, podrà adjuntar-se tant en format pdf com en format
imatge per a permetre que la relació entre representat i representant puga dur-se a terme per mitjans que no
vulneren l'obligació de romandre en els domicilis per raons sanitàries, sense perjuí que, si és el cas, l'Ajuntament
d'Alacant requerisca amb posterioritat la presentació del document original.

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 20161679, l'informem que les dades que ens proporcione seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de
l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a
l'Ajuntament per la Llei 7/1987, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, podrà vosté
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació i oposició al seu tractament.
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacionadicional-proteccion-datos

