
AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DELS COMERÇOS LOCALS I DE LES PERSONES FÍSIQUES O
JURÍDIQUES  QUE  OFEREIXQUEN  SERVEIS  PROFESSIONALS.  “PROGRAMA  DE  REACTIVACIÓ  DE
L'ECONOMIA LOCAL” PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE
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 sotasignat, DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que compleix els requisits establits en la Base 4 d'aquesta convocatòria.

-  Que ha tingut  que adaptar  l’activitat i/o servei  innovant  en el  seu procés de venda o adeqüant  amb ferramentes telemàtiques i  equipació de digitalització com a
conseqüència de les mesures adoptades per el Reial Decret 463/2020, 14 de març .

- Que el domicili fiscal es troba en el terme municipal d'Almussafes.

- Que l’activitat principal desaenvolupada en l’establiment està inclosa en algún dels sigüents epígrafs del IAE: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651,
652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.1, 657, 659, 661.3, 662.2, 964, 944, 973, 843, 849.9, 931.3, 932, 933.9, 824, 776 o epígrafs d’ activitats equivalentes.

- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista

- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.

- Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida anteriormente.

- Que la suma de les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes juntament amb altres subvencions o ajudes percebudes per a la mateixa finalitat, no superen el cost total del
subvencionat. En cas que la suma de les ajudes supere el cost total, la persona sotasignada es compromet a comunicar a l'Administració la percepció de qualsevol altra
subvenció durant el període de vigència de la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Almussafes i realitzar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament o
en excés.

- Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre.

- Que, en cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, s'adaptarà a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

- Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el
compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.

- Compromís de sotmetre's a les actuacions d'inspecció i control que puga realitzar l'Ajuntament a l'efecte de comprovar la inversió de la subvenció a la finalitat objecte
d'aquesta.

- Que ha llegit i accepta la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta en la sol·licitud de subvenció.

- Que es compromet a mantindre l’activitat durant 3 mesos com a mínim, a partir del dia següent de la publicació de la resolució de conseció de la subvenció

- Que, en cas de que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supostos de l’article 3,b) de la Llei 19/2013, de 9 de dese,bre, de Transparència, Accés a
la informacióPública i Bon Govern, s’adaptarà a les obligacions de pu blicitat activa que les resulten aplicables.

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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