ANNEX 3. DECLARACIÓ AJUDES MINIMIS
ANEXO 3. DECLARACIÓN AYUDAS MINIMIS

Sol·licitud de subvencions dirigides a la creació de nous comerços i a la consolidació dels existents en la ciutat de València
Solicitud de subvenciones dirigidas a la creación de nuevos comercios y a la consolidación de los existentes en la ciudad de València

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominació de l’entitat / Denominación de la entidad

NIF número

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE (1)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación

DNI
Domicili / Domicilio

Telèfon / Teléfono

NIE

NIF

Codi postal / Código postal

Fax

Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

PAS.
Municipi / Municipio

Jurídica

Província / Provincia

Adreça electrònica / Correo electrónico

La persona sol·licitant declara que / La persona sol·licitante declara que:
NO ha obtingut cap altra ajuda de minimis per a este exercici fiscal actual i els dos anteriores
NO ha obtenido ninguna ayuda de minimis para el presente ejercicio fiscal actual y los dos anteriores
SÍ que ha obtingut les següents ajudes de minimis per a este exercici fiscal actual i els dos anteriores:
SÍ ha obtenido ninguna ayuda de minimis para el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores:

Organisme / Organismo

Convocatòria / Convocatoria

Exercici fiscal concessió
Import concedit
Ejercicio fiscal concesión Importe concedido

Import màxim d’ajudes minimis concedides: 200.000 € en este exercic fiscal actual, i enels dos exercicis fiscals anteriors (100.000 € en el cas d’empreses
del sector de transport per carretera).
Importe máximo de ayuda de minimis concedides: 200.000 € en el ejercicio fiscal presente, y en los dos ejercicios fiscales anteriores (100.000 € en el
caso de empresad del sector de transporte por carretera).

Declaració responsable acreditativa que l'empresa no està en crisi, d'acord amb les directrius comunitàries sobre ajudes estatals
estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE C244, d'1 d'octubre del 2004)
Declaración responsable acreditativa de que la empresa no está en crisis, de acuerdo con las directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DOUE C244, de 1 de octubre de 2004)

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar

part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer
per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de València y podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de
Entrada del Ayuntamiento de València.

31.45-191-3

València,

...........................................................................

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL.LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

