
ANNEX Model de Sol·licitud

SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES, L'ACTIVITAT DE LA
QUAL S´HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 EN EL MARC DEL
PLA RESISTIR “AJUDES PARÈNTESI” . AJUNTAMENT DE SUECA PER CONCESSIÓ DIRECTA. 

A. DADES DEL/DE LA SOLI·LICITANT (1)

Nom i Cognoms -Raó social 

Persona Representant (2)

Direcció Localitat

Dades a efecte de la notificació

Direcció Localitat Provincia

Telèfon Fax Correu electrònic

Dades de l'activitat

Epígrafe: CNAE:

Domilici de l´activitat Localitat Població

(1) Segons la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantir els drets digitals,
l'informem que l'Ajuntament de Sueca incorporarà les seues dades als fitxers que s'utilitzara per a fins municipals i no
se cediran a cap tercer excepte per obligació legal i a aquelles  administracions públiques que foren les destinatàries
del tractament. Per a exercir els seus drets d'accés , rectificació i cancel·lació, dirigisca's per escrit a l'Ajuntament ,
adjuntat una fotocopia del seu document nacional d'identitat o equivalent. Addicionalment, autoritza a l'Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, consultant els seus  arxius i els de altres
administracions públiques que siguen necessàries.
(2) Adjuntar la documentació acreditativa de la representació
B. EXPOSE

Que tenint  coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament de Sueca,  que regulen l'atorgament
d'Ajudes  econòmiques  a  Autònoms  i  microempreses  l'activitat  de  les  quals  s'ha  vist  afectada  per  la
pandèmia provocada pel Covid-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana.

C. SOLI·LICITE

De conformitat amb el que estableixen les bases que regulen present subvenció i la seua convocatòria, se
SOL·LICITA LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA PARÈNTESI  DEL PLA RESISTIR corresponent  a l'exercici
2021.

Es declara que les dades que conté la present sol·licitud són certes, assumint el compromís de destinar la
subvenció a la finalitat prevista, i es compromet a complir els requisits i obligacions previstes en les Bases
de la convocatòria.



D  .DOCUMENTACIÓ QUE SE         ACOMPANYA

Persones físiques o jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica:

□ DNI o CIF de la persona física  o jurídica, societat civil, comunitat de bens o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica.

□ Certificat actualitzat de situació censal (IAE) de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres
entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indiqui l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el
domicili  fiscal  i,  en el  seu cas si el  local  de desenvolupament de l'activitat.  En el  cas d'exempts de l'IAE:
certificació de situació censal (MODEL 01 AEAT).

□ Model de respresentació admés en dret o model adjunt

□ Informe de Vida Laboral de la empresa/autònom actualitzat.

□ TC2 en el cas de tindre treballadors o Model 190 en el  cas d´autònom col·laborador a data 31/12/2020
posterior.

□ Certificat d´estar al corrent en les obligacions tributàries de la AEAT

□ Certificat d´estar al corrent front a la TGSS.

□ Fitxa de manteniment de tercers segons model

□ Factures / despeses i justificant del seu pagament bancari

□ Relació de factures i despeses segons model

D. DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT

□ Estar al corrent amb les obligacions amb la Hisenda Municipal de Sueca

□ No estar incurs o incursa en les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a establides en l´article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

□ Que la persona jurídica sol·licitant  reuneix els requisits per  a ser microempresa o xicoteta empresa de
conformitat amb l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

□ Que assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

□ Que no està sotmés a cap de les situacions establertes en l'article 13.2 i 3) i l'apartat 5 de l'article 34 de la
Llei 38/2003 de 17 de desembre, general de subvencions.

□ Que  es  compromet  a  l'acompliment  de  la  resta  de  les  obligacions  de  les  persones  beneficiàries  de
subvencions, que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.



□ Que  està  al  corrent  en  les  obligacions  tributàries  i  de  Seguretat  social  i  impostos  municipals  i  per
reintegrament de subvencions, així com es compromet a aportar la documentació que ho acredita en la forma
prevista a la normativa reguladora de la subvenció de referència.

Sueca , _________________ de ______________

Fdo: _________________

Raó Social _____________
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