“AJUDES MUNICIPALS ORDINÀRIES A LA CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ 2022”

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ
A. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA O ENTITAT SOLICITANT (1)
TIPUS DE PERSONA

Física

TIPUS D’IDENTIFICACIÓ

NIF

Jurídica

NIE

NÚMERO

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

CIF

Dades d’identificació de la PERSONA REPRESENTANT (deixeu en blanc en cas de no ser representant)
TIPUS DE PERSONA

Física

TIPUS D’IDENTIFICACIÓ

NIF

Jurídica

TELÈFON

NIE

NÚMERO

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

CIF

PODER DE REPRESENTACIÓ QUE OSTENTA

B. DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
MITJÀ DE NOTIFICACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

Electrònic
TIPUS DE VÍA

Domicili

DIRECCIÓ

NÚMERO BIS

MUNICIPI

LLENGUA DE LA NOTIFICACIÓ

PROVINCIA

Valencià

BLOC

PAIS

ESCALA

PLANTA

PORTA

KM

CODI POSTAL

Castellà

C. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA relativa a la JUSTIFICACIÓ de la subvenció concedida
INFORME DE VIDA LABORAL DEL TREBALLADOR EN L'EMPRESA ACTUALITZAT a data de presentació de la sol·licitud de justificació, en la qual
conste el període subvencionat, o qualsevol altre document que acredite el compliment de l'objecte de la subvenció.
CERTIFICAT acreditatiu de les activitats formatives realitzades en les empreses col·laboradores per l'alumnat en FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
(Annex VIII proporcionat pel centre educatiu).

D. EXPOSA
1.- La persona sotasignant, tenint coneixement que l'Ajuntament d'Almussafes ha concedit a aquesta persona/entitat subvenció de “AJUDES
MUNICIPALS ORDINÀRIES A LA CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ”, Convocatòria any
, MANIFESTA la seua voluntat de JUSTIFICAR la
mateixa.
2.- Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, permet a l'Ajuntament d'Almussafes a obtindre directament dades de caràcter tributari i de la Seguretat Social
(article 28 de l'esmentada llei), per la qual cosa, a aquest efecte, la persona sotasignada, AUTORITZA al fet que l'Ajuntament d'Almussafes sol·licite
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
MARQUE ACÍ
en cas de NO AUTORITZAR o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquestes dades, havent d'entendre que existeix
obligació d'aportar els documents acreditatius corresponents en els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

E. SOL·LICITA
Que previ els tràmits oportuns i d'acord amb la documentació presentada, s'aprove la justificació de la subvenció concedida de
“AJUDES MUNICIPALS ORDINÀRIES A LA CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ” Convocatòria any
, i s'ordene el pagament d'aquesta.

Almussafes, a

de

de

Signatura de la persona representant legal de l'entitat sol·licitant

A LA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
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F. DECLARA
De conformitat amb el que es disposa en l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la persona o
entitat sol·licitant per a obtindre la concessió de subvenció per l'Ajuntament d'Almussafes

DECLARA RESPONSABLEMENT
a) Que s'ha executat el programa objecte de la subvenció i s'han complit les obligacions establides en les Bases 4, 5 i 6 de les Ajudes Municipals a la
Contractació i Qualificació de la present convocatòria.
b) Haver complit amb tots els requisits establits en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que està al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals de l'Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i que l'Entitat beneficiària no és deutora a
l'Ajuntament.
c) Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida anteriorment.
d) Que la suma de les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes juntament amb altres subvencions o ajudes percebudes per a la mateixa finalitat no supera el cost total del
subvencionat.
e) 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.
f) Haver llegit i acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades

(2)

g) En relació a l’ACTIVITAT SUBVENCIONADA que:
No he sol·licitat ni rebut d'entitats públiques o privades altres subvencions relacionades amb l'activitat objecte de subvenció.
Sí, he sol·licitat i/o rebut ajuda d'altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, però la suma de les ajudes de l'Ajuntament d'Almussafes
amb aquestes subvencions o ajudes sol·licitades o percebudes, no superen el cost de l'activitat subvencionada, que es detalla en la taula adjunta.
AJUDES
SOL·LICITADES

AJUDES
CONCEDIDES

ADMINISTRACIÓ/ORGANISME

CONCEPTE SUBVENCIÓ

ANY DE LA
CONVOCATÒRIA

DATA DE LA
CONCESSIÓ

IMPORT
CONCEDIT

I 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 i, en cas que la suma de les ajudes supere el cost total, realitzar el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament o en excés.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable,
la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret
o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
k) En relació a l’ACTIVITAT DE MINIMIS:
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, prorrogat pel Reglament
(UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020, 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 aqueixos exercicis, les ajudes de minimis públiques o d'ens privats finançades amb càrrec a pressupostos públics que s'esmenten
a continuació

3

Convocatòria 4

Organisme

Data de Concessió

Import Concedit5

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 Comissió 1 prorrogat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020. 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 Comissió 1 prorrogat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de
2020.
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.
l) En relació amb la PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ:
L'entitat beneficiària ha percebut durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o el 40% del total dels seus
ingressos anuals té caràcter d'ajuda o subvenció pública aconseguint un mínim de 5.000€ i compleix amb les obligacions de transparència establides en la legislació
bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i
l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana en la Comunitat Valenciana.
L'entitat beneficiària NO ha percebut durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en
l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000€
L'entitat beneficiària ha percebut durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article
2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000€ i ha donat l'adequada publicitat a la mateixa indicant l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa,
activitat, inversió o actuació subvencionat, en:
Pàgina web pròpia on ha realitzat aquesta publicitat
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Indiqueu pàgina web:

No es disposa de pàgina web pròpia
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), prorrogat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020.
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.
6. Adjunteu impressió de pantalla acreditativa de la publicitat realitzada.

A LA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
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G. OBSERVACIONS

AVIS
En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, a INFORMAR-LI que:
1.-El termini màxim de resolució serà de 6 MESES a comptar des de la data de sol·licitud de la subvenció.
2.-Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos en l'art. 24 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense prejudici del que s'estableix en les normes internes municipals.
3.- En compliment de l'obligació imposada pel Reial decret 828/2013 de 25 d'octubre (art.33), l'Ajuntament inclourà en la declaració anual que efectua a la Delegació d'Hisenda, la subvenció que
s'ha concedit pel present acord.
*************************************************************************************************
(1) De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'informa que, a l'efecte del procediment administratiu, l'Ajuntament
d'Almussafes podrà recaptar o consultar, en el seu nom, informació o documents, de caràcter preceptiu o facultatiu, que consten en altres Administracions Públiques, eximint de la necessitat
d'aportar-los, una vegada verificada la disponibilitat i idoneïtat d'aquests.
Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l'Ajuntament d'Almussafes, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa dels serveis municipals
destinats al foment de l'ocupació i formació.
*************************************************************************************************
(2) En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals
radica en l'exercici dels poders públics o competències conferides o, en el seu cas, en el consentiment manifestat a sol·licitar l'ajuda econòmica.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que siga requerit, a l'efecte de fiscalització de l'ajuda o de comptes públics, per les autoritats públiques competents. No obstant això, les
dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-los per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com
en els supòsits previstos, segons Llei.
Vosté, podrà exercitar els drets d'accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament situat en
el Passeig del Parc, 46440 Almussafes, (València) o, bé a través de la seu electrònica: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/ o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de
Dades dpd@almussafes.org
En l'escrit s'haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita li siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar el DNI o document identificatiu equivalent, o en cas d'enviament postal, acompanyar
la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document
identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es).
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