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 CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL SOLSUB (07/2015)

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ(1)

(1) Este imprés de sol·licitud general de subenció només serà vàlid si va acompanyat de l'annex corresponent a l'ajuda sol·licitada correctament firmat.

A SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  
TÍTOL DE L'ANNEX QUE S'ADJUNTA

ÀMBIT GEOGRÀFIC ON ES REALITZARÀ L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA

Alacant Castelló València Comunitat Valenciana 

B DADES DEL SOL·LICITANT
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI  (CARRER/PLAÇA, NÚM. Y PORTA) CP

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

C DADES DEL REPRESENTANT 
 COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT TELÈFONO NIF / NIE 

D NOTIFICACIONS (ompliu només si és diferent al del sol·licitant)   
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (CARRER/PLAÇA., NÚM. Y PORTA) CP

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 
Dispose d'una firma electrònica admesa o usada a la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es) i sol·licite rebre comunicacions preferentment per 
mitjans electrònics, l'avís de les quals s'enviarà a l'adreça electrònica següent: 

ADREÇA ELECTRÒNICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE AJUDES OBTINGUDES O SOL·LICITADES PER A ESTA ACCIÓE
El sol·licitant 
declara que:

No s'ha sol·licitat o obtingut cap altra ajuda, ingressos o recursos per a finançar la mateixa finalitat o activitat subvencionable.

Sí s'han sol·licitat o obtingut les següents ajudes, ingressos o recursos per a finançar la mateixa finalitat o activitat subvencionable:

Organisme Convocatòria (normativa) Import sol·licitat Data i import concedit

AUTORITZACIONS F
     D'acord amb el que disposa l'art. 5 del Decret 165/2010 (DOCV NÚM. 6.376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'Administració 
obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com també per a la comprovació directa de 
les dades d'identitat i, si és el cas, de residència. 
    Si no suscriu esta autorització, haurà d'aportar els documents esmentats d'acreditació, en els termes exigits per les normes reguladores del 
procediment.  Autoritze  NO Autoritze

G ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES
     Declare que el sol·licitant no està sotmés a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, Gral. 
de Subvencions, que no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions, que complix els requisits exigits en la normativa reguladora, 
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el compliment fins a la finalització del procediment (2). 
    Declare que totes les dades i declaracions responsables que figuren en esta sol·licitud són certes, i que el sol·licitant es compromet a destinar 
l'import de la subvenció que sol·licita al compliment dels objectius i les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció. 
(2) Per a unitat econòmica o patrimoni separat (societats civils, comunitats de béns, etc.), declaracions responsables de cada soci. 

, d de

Firma i, si és el cas, segell

REGISTRE D'ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este 
òrgan administratiu com a titular responsable del fitxer, fent-ne ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de 
les seues competències. Així mateix, s’informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. Tot això de conformitat amb el que s’ha disposat en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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DADES DEL REPRESENTANT 
D
NOTIFICACIONS (ompliu només si és diferent al del sol·licitant)   
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE AJUDES OBTINGUDES O SOL·LICITADES PER A ESTA ACCIÓ
E
El sol·licitant
declara que:
Organisme
Convocatòria (normativa)
Import sol·licitat
Data i import concedit
AUTORITZACIONS 
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     D'acord amb el que disposa l'art. 5 del Decret 165/2010 (DOCV NÚM. 6.376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com també per a la comprovació directa de les dades d'identitat i, si és el cas, de residència.
    Si no suscriu esta autorització, haurà d'aportar els documents esmentats d'acreditació, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
G
ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES
     Declare que el sol·licitant no està sotmés a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'art. 13 de la Llei 38/2003, Gral. de Subvencions, que no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions, que complix els requisits exigits en la normativa reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el compliment fins a la finalització del procediment (2).
    Declare que totes les dades i declaracions responsables que figuren en esta sol·licitud són certes, i que el sol·licitant es compromet a destinar l'import de la subvenció que sol·licita al compliment dels objectius i les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.
(2) Per a unitat econòmica o patrimoni separat (societats civils, comunitats de béns, etc.), declaracions responsables de cada soci. 
,
d
de
Firma i, si és el cas, segell
REGISTRE D'ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu com a titular responsable del fitxer, fent-ne ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, s’informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Tot això de conformitat amb el que s’ha disposat en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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