
     
 

 

 

 

INSTÀNCIA – SOL·LICITUD D’AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA 
EMPRENEDORA 
INSTANCIA PARA SOLICITAR AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 
 

 
Dades de la persona sol·licitant - Datos de la persona solicitante 
  
 
Beneficiari de l’ajuda - Beneficiario de la ayuda  
 
 
Denominació comercial de l’empresa - Denominación comercial de la empresa 
 
 
NIF 
 
Activitat de l’empresa - Actividad de la empresa 
 
Epígraf IAE  - Epígrafe IAE 
 
Data d’alta en la declaració censal - Fecha de alta en la declaración censal 
 
Forma jurídica autònoma - Forma jurídica autónoma           SÍ          NO  

 

Domicili social  - Domicilio social 
 
Localitat - Localidad                          CP                       Província - Provincia 
 
Telèfon - Teléfono 
 
Adreça electrònica - Correo electrónico 
 
 

 

 
EXPOSA: 
EXPONE: 
 

Que coneix, accepta i compleix les bases reguladores de les ajudes convocades. 
Que conoce, acepta y cumple las bases reguladoras de las ayudas convocadas. 
 

 
SOL·LICITA: 
SOLICITA: 
 
Que es concedisca l’ajuda municipal per al foment de les persones emprenedores. 
Que se conceda la ayuda municipal para el fomento de las personas emprendedoras. 

 



     
 

 

 

 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
La persona que subscriu la sol·licitud declara: 
 

- Que coneix, accepta i compleix les bases reguladores de les ajudes convocades. 
- Que no es troba sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, 

assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

- Que no té cap deute amb l’Ajuntament d’Alfafar. 
- Que no ha obtingut aquestes ajudes en els dos exercicis anteriors. 

 
La persona que suscribe la solicitud declara: 
  

- Que conoce, acepta y cumple las bases reguladoras de las ayudas convocadas. 
- Que no está incursa en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiaria, 

señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Que no tiene deuda alguna con el Ajuntament d’Alfafar. 
- Que no ha obtenido estas subvenciones en los dos ejercicios anteriores. 

 

 
 
Documents que s’hi adjunten 
Documentos que se adjuntan 
 

 1. Relació d’activitats i despeses realitzades per a les quals se sol·liciten les ajudes i justificació de 
les despeses amb les factures corresponents, emeses amb anterioritat a la data de la sol·licitud de 
l’ajuda. Aquestes factures s’hauran d’acompanyar del justificant bancari corresponent de pagament 
que reflectirà el període a què fa referència el càrrec, el càrrec en el compte dels imports i la 
identificació de la persona destinatària. 
Relaciones de actividades y gastos realizados para los que se solicitan estas ayudas, justificando los 
gastos con sus correspondientes facturas, emitidas con anterioridad a la fecha de la solicitud de la 
ayuda. Estas facturas deberán de acompañarse del correspondiente justificante bancario de pago 
que reflejará el periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes e 
identificación de la persona destinataria. 
 

2. Certificats que acrediten que la persona o entitat sol·licitant està al corrent de les 
seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social o, en el cas de les obligacions amb Hisenda, 
autorització perquè el servei gestor n’obtinga les dades directament. 
Certificaciones que acrediten que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social o, en el caso de las obligaciones con Hacienda,  de 
autorización para que el servicio gestor obtenga los datos directamente. 
 

 3. Certificat de l’entitat bancària en el qual s’acredite la titularitat del compte bancari 
corresponent. Full de sol·licitud de pagament per transferència. 
Certificado de la entidad bancaria en la cual se acredite la titularidad de la cuenta bancaria 
correspondiente. Hoja de solicitud de pago por transferencia. 
 



     
 

 

 

 

 4. NIF / NIE 
 

 5. Model 036 o 037 
Modelo 036 o 037 
 

 6. Alta d’autònoms en la Seguretat Social 
Alta de autónomos en la Seguridad Social 
 

 7. Targeta de la demanda d’ocupació (DARDE) 
Tarjeta de la demanda de empleo (DARDE) 
 

 8. Vida laboral actualitzada 
Vida laboral actualizada 
 
 
 

NOTA:  
La documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud es presentarà en una còpia i l’original, el qual 
es tornarà després de fer la compulsa corresponent. 
La documentación que se adjuntará a la solicitud  se presentará en una copia y original, que 
será devuelto tras su compulsa. 
 
 
 

Alfafar,       de/d’                    de 20      
 
 

Signatura de la persona sol·licitant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE 
LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
 
Dades de qui sol·licita l’ajuda 

Cognoms i nom         
 
                                     

NIF Telèfon 
 

 
Dades del/de la representant legal de qui sol·licita l’ajuda 

Cognoms i nom         
 
                                     

NIF 
 

Telèfon 

 
Dades dels familiars de la persona sol·licitant els ingressos dels quals són computables 
per al reconeixement, seguiment o control de l’ajuda (només majors de 18 anys) 

Parentiu Cognoms i nom NIF Signatura 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Als efectes del que disposen els articles 22, 24.4 i 5 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, DECLARE SOTA 
LA MEUA RESPONSABILITAT que l'entitat esmentada es troba al corrent del pagament de les 
obligacions amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social i l'Ajuntament d'Alfafar, i em compromet 
a mantindre aquesta situació durant el temps per al qual es concedisca l'ajuda. 
 
Si després de les comprovacions efectuades per l'Ajuntament resulta que la persona beneficiària 
té deutes en executiva, perdrà el dret a l'ajuda concedida fins que regularitze la seua situació 
tributària, i haurà de reintegrar, si escau, les ajudes percebudes indegudament. 
 
Signatura 
 
 
 
Alfafar , ....... de/d’ .................................... de .......... 

 
 
 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal arreplegades en aquest imprés seran incorporades a 
un fitxer automatitzat amb l’única finalitat del seu ús dins d'aquest Ajuntament. La persona titular pot exercir 
el dret de rectificació o cancel·lació, en els termes de la llei, adreçant-se a l'Ajuntament d'Alfafar. 

 

 
 



     
 

 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ORDRE DE DOMICILIACIÓ 

 
Les persones sotasignants declaren que estan al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament 
d'Alfafar, l'Agència Tributària i la Seguretat Social a l'efecte de sol·licitar la subvenció, prestació, 
beca o servei (indiqueu el nom de l’ajuda) ……………...……...................................................... . 
 
Dades de qui sol·licita l’ajuda 

 Cognoms i nom         
                                     

NIF 
 

Telèfon 

 
Dades dels familiars de la persona sol·licitant els ingressos dels quals són computables 
per al reconeixement, seguiment o control de l’ajuda (només majors de 18 anys) 

Parentiu  Cognoms i nom NIF Signatura 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
En cas que l’Ajuntament comprove que hi ha deutes, sol·licite (marqueu una creu): 
         

Que es compense l’import de l’ajuda amb la quantitat que dec a l'Ajuntament. 
  
Que es fraccione el pagament del deute en el major nombre de terminis possibles. 

   
Dades del compte bancari 
Si es concedeix l’ajuda, sol·licite que s’abone mitjançant transferència bancària i, si escau, que 
es carreguen els terminis del fraccionament en el compte següent: 

Titular del compte (nom i cognoms) 
 
 

 
Alta de dades bancàries (Codi IBAN) 
  PAÍS       DC         ENTITAT          SUCURSAL     DC          NÚM. DE COMPTE 

                             

 
Signatura 
 
 
 
Alfafar , ....... de/d’ .................................... de .......... 

 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal arreplegades en aquest imprés seran incorporades a 
un fitxer automatitzat amb l’única finalitat del seu ús dins d'aquest Ajuntament. La persona titular pot exercir 
el dret de rectificació o cancel·lació, en els termes de la llei, adreçant-se a l'Ajuntament d'Alfafar. 
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