
AJUDES DESTINADES A DONAR SUPORT Al MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT I L'OCUPACIÓ DE LES PERSONES
AUTÒNOMES I MICROEMPRESES. “PROGRAMA EXTRAORDINARI DE REACTIVACIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL”

PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19.

ANNEX 2. DECLARACIÓ D’AJUDES DE MINIMIS
DADES PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL TIPUS D’IDENTIFICACIÓ NÚMERO TIPUS DE PERSONA

DADES PERSONA REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL TIPUS D’IDENTIFICACIÓ NÚMERO TIPUS DE PERSONA

DADES DE CONTACTE
TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC

DOMICILI

DIRECCIÓ CODI POSTAL MUNICIPI PROVÍNCIA

La persona que signa, com a interessada en el tràmit administratiu sobre AJUDES DESTINADES A DONAR SUPORT AL MANTENIMENT DE

L'ACTIVITAT I L'OCUPACIÓ DE LES PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES. “PROGRAMA EXTRAORDINARI DE REACTIVACIÓ DE

L'ECONOMIA LOCAL” PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19.

DECLARA

1. Que en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis fiscals anteriors, segons el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió 1, l'entitat, entesa

com a "única empresa" 2

1.1         No té concedida cap mena d'ajuda sota règim de minimis

1.2     Té concedides, en eixos exercicis, les ajudes de minimis públiques o d'ens privats finançades amb càrrec a pressupostos públics que

s'esmenten a continuació3.

Organisme Convocatòria 4  Data de Concessió Import Concedit

2. Que les ajudes de minimis concedides, en el seu cas i indicades en l'apartat anterior, respecten els límits 5 previstos en l'article 3 del Reglament (UE)
núm. 1407/2013 de la Comissió1. A l'efecte del que es preveu en els apartats 8 i 9, s'haurà d'indicar en taula adjunta, les ajudes minimis concedides a
les empreses o societats amb les quals ha desenvolupat algun dels vincles o accions referenciats en aquests apartats.

3. Que no s'ha rebut cap altra ajuda per a les mateixes despeses subvencionables ni ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi
de no superar la intensitat o l'import de l'ajuda previstos en els reglaments o decisions adoptades per la Comissió, i respectant en tot cas, els límits que
per a l'acumulació d'ajudes estableix l'article 5 del Reglament 1407/2013 de la Comissió1.
 
4. Que es compromet a comunicar aquelles altres sol·licituds que presente davant qualsevol organisme públic o ens privat en el present any, així com
les ajudes que li siguen concedides.
 

1. Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L.352de 24/12/2013).
2. S'entendrà per única empresa la definició recollida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament anteriorment esmentat. 3. Si no disposa de suficient espai, faça una relació segellada i signada en fulla a part.
4. Detallar la data de publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent (BOE, DOGV....)
5. Límit de 200.000 euros durant el període dels tres exercicis fiscals, sent 100.000 euros per a les ajudes a les empreses que actuen per compte d'altri i operen en el sector del transport de mercaderies per carretera.

Almussafes, a                  de                                              de         

A L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES  Signatura electrònica de la persona o entitat sol·licitant  
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DNI Física JurídicaNIE PAS

Física JurídicaDNI NIE PASNIF

NIF
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