
DIR 3 de l'Entitat:
Codi SIA del Procediment:

Sol·licitud d’ajudes municipals directes a l'activitat comercial 
minorista per fer front a les despeses econòmiques ocasionades per 
a l'adquisició de material EPI, per a desenvolupar l'activitat com a 
mesura de prevenció de contagis de la COVID-19, de les persones 
treballadores i de la clientela.

Dades de l'interessat

Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Primer cognom Segon cognom

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Dades del representant

Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Primer cognom Segon cognom

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Poder de representació que ostenta

Nom del Conveni

(Solament si Poder de representació que ostenta = Estic adherit a un conveni amb aquesta administració per representar a l'interessat)

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació Email Mòbil

País Província Municipi Nucli disseminat Codi Postal

Tipus Via Direcció Nombre / Km Bloc Escala Planta Porta Extra



Informació addicional

Informació addicional

Documentació Obligatòria

Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Declaració responsable relativa als requisits exigits.

Model de domiciliació bancària.

En cas d'actuar mitjançant representant, poder de representació.

Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant.

Les factures o documents que acrediten la resta de despeses objecte desubvenció als quals han hagut de fer front des que es va decretar 
l'estatd'alarma.

Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

Certificació positiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
seguretat social.

Certificació de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria

Relació nominal de treballadors (RNT-TC2) del mes de febrer

Volum de negoci



Declaro

a) Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb igual o menys de 10 treballadors i volum de negoci anual

o balanç no superior a 1 milió d'euros.

b) Que l'empresari o autòmon haja realitzat una despesa per a l'adquisició de material de protecció per desenvolupar 

la seua activitat com a mesura de prevenció de contigis del COVID-19, de les persones treballadores i de la clientela.

c) Que el domicili fiscal i, en el seu cas, el local comercial es trobe en el municipi de Moixent.

d) En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat autònoma, cooperativa, comunitat de 

béns o societat civil.

En cas de ser beneficiari, complir amb el disposat a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, així com el disposat a l'article 12 de les bases que regeixen la present convocatòria d'ajudes:

a) Mantenir l'activitat durant almenys 3 mesos, a comptar des del dia en què quedi sense efecte les 

disposicions legals que van motivar la suspensió de l'activitat.

b) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li sigui requerit 

per l'Ajuntament de Moixent.

c) Comunicar a l'Ajuntament de Moixent, la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la 

mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produeixi en relació amb la subvenció concedida.

d) Complir les obligacions de transparència establertes en la legislació bàsica, deconformitat amb el que es disposa 

en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 

la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiquesen una quantia 

superior a 10.000 euros.

e) En concret, hauran de publicar en la seva pàgina web, si la tenen, l'obtenciód'aquesta subvenció.

f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que efectue la Intervenció GeneralMunicipal d'acord amb la

normativa reguladora que resulti d'aplicació, així com lesque puguen dur a terme per altres òrgans de control.



Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la 
realització d'actuacions administratives

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament de Moixent

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a 
tercers països.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació 
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça 
https://moixent.sedelectronica.es/privacy

Signatura

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'entitat realitzi consultes de les dades del sol·licitant/representant a través de la Plataforma 
d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables

Signatura

En

Municipi

, el

Data

(dd/mm/aaaa)

https://moixent.sedelectronica.es/privacy
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