SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ, EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A les
PERSONES AUTÒNOMES, PROFESSIONALS, i MICROEMPRESES PER A FER FRONT Als
EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19 - PLA RESISTIR MUNICIPAL PEL COMERÇ DE
PARCENT-AJUDES PARÈNTESI (DL 1/2021).
1.- SOL·LICITANT:
Cognoms i nom: ______________________________________DNI-NIE:____________
Telèfon Fixe: ____________Telèfon Mòbil: ____________E-mail:____________
Nom Empresa______________________________________
CIF____________
Direcció Fiscal ______________________________________
2.- REPRESENTANT (Si escau):
Cognoms i nom: ______________________________________ DNI-NIE:____________
Domicili fiscal:______________________________________
Núm.:____________
Bloc:____________
Portal:____________
Porta:____________
Telèfon Fix: ____________
Telèfon Mòbil: ____________
E-mail:____________
3.- MODALITAT D'AJUDA PER LA QUAL SOL·LICITA (d'acord amb la base 6ª):marque la
que procedisca
__Ajuda Autònoms amb un màxim de deu treballadors.
__Ajuda Microempreses amb un màxim de deu treballadors.
4.- DECLARA:
Estant interessat/ada a participar en la convocatòria per a la concessió, en règim de
concurrència competitiva, , declara sota la seua responsabilitat que:
-Es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració
General de l'Estat, amb l'Ajuntament de PARCENT i amb la Seguretat Social.
-No es troba incurs en cap de les circumstàncies de prohibició per a obtenir la condició de
beneficiari d'ajuda o subvenció, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
- Coneix i accepta en la seua integritat les bases de la convocatòria d'ajudes.
-Són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud.
- Que el/la sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció concedida a la
finalitat prevista.
-Disposa del títol habilitant per al funcionament de l'activitat econòmica que desenvolupe
concedit per l'Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat
per no requerir-ho l'activitat.
- No haver resultat les despeses justificades en la present convocatòria, subvencionats
amb altres ajudes/compensacions (en sentit ampli) públiques o privades que pogueren
resultar incompatibles amb la present convocatòria o, en cas de resultar compatible. En
cas afirmatiu, en la declaració haurà de referir-se i indicar qualssevol altres ajudes o
bonificacions rebudes per a la mateixa fi, si escau, amb indicació d'import, organisme i
data de concessió.
- ____ (indicar SÍ/NO) ha sol·licitat i obtingut ajudes a l'Ajuntament de PARCENT
convocades DESTINADES A DONAR SUPORT A les PERSONES AUTÒNOMES,
PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I PIMES PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS
PER LA COVID-19. PLA PROVINCIAL D'AJUDES A les PERSONES AUTÒNOMES,
PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I PIMES COVID 19.
- No haver sol·licitat ajudes convocades per a les mateixes despeses que es justifiquen en
aquestes ajudes en altres entitats públiques o privades.
- Que la peticionària es compromet a l'acompliment de les obligacions de les persones
beneficiàries de subvencions, que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre (excloent el pronunciament exprés sobre el que disposa l'apartat 1. lletra e
d'aqueix article).
- Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de mínims que li hagen
sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb
indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si
cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte
les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
A aquesta fi declara (SÍ/NO) ___ ha obtingut Ajudes de mínims que li hagueren sigut
concedida per qualsevol per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb
indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara.
En cas afirmatiu especificar-la/s:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- 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 estableix l'article 11 de
l'esmentada llei.
- Compromís de comunicar, al més prompte possible, les obtingudes amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud, a l'efecte del que s'estableix en el Reglament (UE) número
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.
5.- SOL·LICITA:
Ser admès/a en la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva,
d'ajudes a autònoms i microempreses, PLA RESISTIR-AJUDES PARÈNTESIS (DL 1/2021),
del municipi de PARCENT, autoritzant l'Ajuntament de PARCENT perquè, amb
posterioritat a la justificació d'aquesta ajuda, puga obtenir de forma directa l'acreditació
d'estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través
de certificats telemàtics.
L'abonament de l'import de l'ajuda s'efectuarà en el següent compte corrent que declara
ser de la titularitat del/ de la peticionari/a:
IBAN: ____________________________________________________________ (20dígits)
6.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR I QUE S'APORTA(marcar amb X)
__DNI del sol·licitant.
__CIF de la microempresa.
__DNI del signant de la sol·licitud.
__En el cas d'entitats econòmiques sense personalitat jurídica declaracions dels comuners
o socis i document de designació de representació.
__En el cas de microempreses, escriptura pública o contracte privat de constitució de
l'entitat, així com fotocòpia d'escriptura de poder de representació suficient de qui actue
en el seu nom, quan es tracte de persones jurídiques.
__Justificant d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o mútua professional.
__Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, en el qual haurà de constar data d'alta, domicili fiscal i, si
escau, el local on desenvolupa la seua activitat, que haurà de ser dels expressats en
l'Annex I de les bases de la convocatòria.
__ Justificant de titularitat de compte bancari.
__Certificat d'estar al corrent de pagaments enfront de l'Agència Tributària i la Seguretat
Social.

_ Títol habilitant per al funcionament de l'activitat econòmica que desenvolupe concedit
per l'Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat per no
requerir-ho l'activitat.
__Inscripció en el Registre Censal d'Hisenda per a l'activitat econòmica que desenvolupe,
certificat censal o equivalent.
__Inscripció en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
__Inscripció, si escau, en la Mutualitat corresponent.
__Vida Laboral Certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
__Certificat de titularitat del compte corrent expedit per l'entitat financera, fotocòpia de la
primera pàgina de la llibreta bancària o anàleg justificant de titularitat del compte.
7.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LES DESPESES A SUBVENCIONAR QUE
S'APORTA(indicar expressament l'aportat, agregant tantes línies com resulten
necessàries):

A PARCENT, a ____ de __________ de 2021.
Signatura del representant / sol·licitant
IL·LM. SR. ALCADE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE PARCENT.

