AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA
SUBVENCIONS DESTINADES A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES I
XICOTETES EMPRESES, PER A FER FRONT ALS EFECTES
ORIGINATS PER LA COVID-19

Línia 2: Per a persones físiques o jurídiques que no puguen acollir-se al
criteri de la línia 1 i hagen experimentat una reducció dels seus
ingressos en cas de mantindre l'activitat, en almenys un 50 per cent
respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la
declaració de l'estat d'alarma
INSTÀNCIA
Nom i cognoms
Domicili

NIF
Telèfon

Població

CP

Empresa

NIF

Domicili
Població

Telèfon
CP

e-mail
En veure les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions
destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses,
per a fer front als efectes originats per la Covid19, aprovades per l’Ajuntament d’Albalat
de la Ribera en ela sessió celebrada el 2 de juliol de 2020.
SOLꞏLICITA LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT
DECLARA RESPONSABLEMENT
- Que assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista, indicant
detalladament l'import de cadascuna de les despeses incloses en la base tercera
als quals dedicarà l'import de la subvenció i acompanyant a la solꞏlicitud els
justificants dels mateixos dels quals ja dispose en eixe moment, comprometent-se
a presentar la resta dels justificants amb anterioritat a la data establida en la base
9a.
- Que assumeix el compromís de mantindre l'activitat durant tres mesos com a mínim, a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.
- Que 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 als apartats 2 i 3 de l'article 13, i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta.
- Que 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 es compromet a declarar les ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides
per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import,
organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas,
declaració de no haver-ne rebut cap; així com compromís de comunicar al més
prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la solꞏlicitud.
- Que 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 solꞏlicitud i abans de la resolució d'aquesta.

- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat
econòmica sense personalitat jurídica, no es dissoldrà fins que haja transcorregut
el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11
d'aquesta llei.
AUTORITZA L’AJUNTAMENT D’ALBALAT
La consulta interactiva dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social (TGSS), i la consulta de l'informe
de vida laboral. En cas de no autoritzar o d’oposar-se a la comprovació per l'òrgan
gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació
acreditativa de cadascun d'ells expedida per les administracions competents
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
A - En cas de persona física:
a)DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la
seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de
Desenvolupament de l'activitat.
c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o
la Mútua professional corresponent.
d) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments
disposat en l'RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'article 10 del RD
463/2020, de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el
mes anterior a la solꞏlicitud d'aquesta subvenció d'almenys el 50%, en relació
amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de
l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de
la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la
declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020), fins a la data de
presentació de la solꞏlicitud de subvenció:
- còpia del llibre de registre, de factures emeses i rebudes
- o llibre diari d'ingressos i despeses
- o llibre registre de vendes i ingressos
- o llibre de compres i despeses.
Quan la persona física no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el volum
d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 50% exigida per qualsevol
mitjà de prova admés en dret.
Quan la persona física no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la
reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el
període d'activitat.
B. En cas de persones jurídiques, societats civils, comunitat de béns o altres
entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,
comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica,
que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, si
fa el cas, el local de desenvolupament de l'activitat.
c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil,
comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
d) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits
en el corresponent registre.
e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la
solꞏlicitud, en cas de no ser la mateixa persona.
f) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la
persona administradora i de la persona que presenta la solꞏlicitud, en cas de
no ser la mateixa.

g) Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent de la persona
administradora.
h) En els casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments
disposat en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'article 10 del RD
463/2020, de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en
el mes anterior a la solꞏlicitud d'aquesta subvenció d'almenys el 50%, en
relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la
declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant
l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos
previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020), fins a la data
de presentació de la solꞏlicitud de subvenció:
- còpia del llibre de registre, de factures emeses i rebudes
- o llibre diari d'ingressos i despeses
- o llibre registre de vendes i ingressos
- o llibre de compres i despeses.
Quan la persona jurídica no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el
volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 50% exigida per
qualsevol mitjà de prova admés en dret.
Quan la persona jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en
compte el período d'activitat.
En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra
entitat sense personalitat jurídica, que realitze la solꞏlicitud de subvencions,
tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, o amb qualsevol de les administracions
tributàries o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la solꞏlicitud,
la resolució de la seua concessió al costat de l'últim certificat de mancar de
deutes posteriors a la concessió de l'ajornament.
ALTRES AJUDES
AJUDES DE MÍNIMIS
No ha rebut
Sí ha rebut
Exercici fiscal
Projecte
Organisme
Règim d’ajudes

data

import

Exercici fiscal
Projecte
Organisme
Règim d’ajudes
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Projecte
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Règim d’ajudes
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- Subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la
mateixa finalitat
No ha rebut
Sí ha rebut
Data
Import

Organisme

Albalat de la Ribera, ____ de _________ 2020
Firma de l’interessat:

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en
el present document, relatiu a la participació en el procés de selecció de personal i constitució
d’una borsa de personal de neteja. Li informem que les seues dades seran objecte de cessió als
organismes públics als quals calga facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua petició
o solꞏlicitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar els dret d’accés,
rectificació, cancelꞏlació i en el seu cas oposició, mitjançant la presentació d’una instància,
acompanyada del seu DNI (o document acreditatiu equivalent), en el Registre General de
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera.

