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SOL·LICITUD / SOLICITUD
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A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

València, ...........................................................................

Que ens siga concedida l’ajuda municipal València Activa Crea en esta convocatòria. 
Que nos sea concedida la ayuda municipal València Activa Crea en esta convocatoria. 

SIGNATURA PERSONA REPRESENTANT
FIRMA PERSONA REPRESENTANTE

Autònoma
Autónoma SL Altra (especifiqueu-la):

Otra (especificar):

’

AUTORITZACIÓ. La persona sol·licitant autoritza el Servici d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de 
València que consulte el seu informe de vida laboral, als efectes d’estes ajudes.

AUTORIZACIÓN. La persona solicitante autoriza al Servicio de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de 
València a que consulte su informe de vida laboral, a los efectos de estas ayudas.

Vegeu full 2 / Ver hoja 2( )1

SIGNATURA D’AUTORITZACIÓ
FIRMA AUTORIZACIÓN

Forma jurídica de l’empresa / Forma jurídica de la empresa

Tipus d identificació / Número’ Tipo de identificación

NIE NIF PAS.DNI

Fax

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (si és persona física o particular. No és el correu electrònic, requerix certifcat electrònic vàlid). 
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (si es persona física o particular. No es el correo electrónico, requiere certificado electrónico
válido). 



DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓ RESPONSABLE

 La persona que subscriu la sol·licitud declara que:

- Coneix, accepta i complix la convocatòria d’estes ajudes.

- No es troba sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de benefi-
ciària a què fa referència l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

- No s’ha beneficiat de las Ajudes a les Iniciatives Empresarials en 2014 i 2015 
ni València Activa Emprén en 2016 i 2017.

- No té cap deute pendent amb l’Ajuntament de València, amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

- Ha justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb 
anterioritat.

- Es compromet a mantindre el compliment d’estos requisits durant el període 
de temps inherent a l’esmentat reconeixement o exercici, de manera que ha 
d’informar de qualsevol variació en les circumstàncies a l’òrgan instructor.

- En relació amb les ajudes de minimis: declara totes les ajudes que els han 
sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, 
amb indicació de l’import, organisme, data de concessió i règim d’ajudes en 
què s’empara o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebuda cap.

La persona que suscribe la solicitud declara que:

- Conoce, acepta y cumple la convocatoria de estas ayudas.

- No está incursa en prohibición alguna para obtener la condición de beneficia-
ria a que hace referencia el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

- No se ha beneficiado de las Ayudas a las Iniciativas Empresariales en 2014 y 
2015, o de las Ayudas València Activa Emprén en 2016 y 2017.

- No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de València, con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

- Ha justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con 
anterioridad.

- Se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el 
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, debiendo 
informar de cualquier variación en las circunstancias al órgano instructor.

- En relación con las ayudas de minimis: las que les hubiesen sido concedidas 
por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indica-
ción de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que 
se ampara o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR
A LA SOLICITUD

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR
A LA SOL·LICITUD

1. La documentació que han de contindre totes les sol·licituds és la 
relacionada en el punt 7.5 de les bases:

1.1. Documentació acreditativa i identificativa de la persona o empresa 
sol·licitant, i en concret:

- En cas de persones físiques: NIF o NIE, certificat actualitzat de 
situació censal que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili 
fiscal, resolució/certificat de l'alta en el RETA, i autorització per 
obtindre directament l’informe de vida laboral o informe de vida 
laboral actualitzat.

- En cas de persones jurídiques: NIF de l'empresa, certificat actualitzat 
de situació censal que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili 
fiscal, escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació 
dels poders de la persona administradora, NIF o NIE i resolució/certifi-
cat de l'alta en el RETA de la persona l'alta de la qual motiva la sol·lici-
tud, autorització per obtindre directament l’informe de vida laboral o 
informe de vida laboral actualitzat, i NIF o NIE i resolució/certificat de 
l'alta en el RETA de la persona administradora que haja firmat la 
sol·licitud.

2. Declaració d’ajudes de MINIMIS:
Per tractar-se d'ajudes sotmeses al règim de minimis, establit en el 
Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu 
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013), la 
persona que subscriu esta sol·licitud es compromet, en el supòsit 
d'haver percebut ajudes conceptuades de minimis, en este exercici fiscal 
i en els dos anteriors, a aportar un document signat en què relacione les 
ajudes obtingudes, l'organisme concedent, el seu objecte i l'import 
concedit.

1. La documentación que han de contener todas las solicitudes es la 
relacionada en el punto 7.5 de las bases:

1.1. Documentación acreditativa e identificativa de la persona o empresa 
solicitante, y en concreto: 

- En caso de personas físicas: NIF o NIE, certificado actualizado de 
Situación Censal que indique la fecha de alta de la actividad y el domicilio 
fiscal, resolución/certificación del alta en el RETA, y autorización para 
obtener directamente informe de vida laboral o informe de vida laboral 
actualizado.

- En caso de personas jurídicas: NIF de la empresa, certificado actualiza-
do de Situación Censal que indique la fecha de alta de la actividad y el 
domicilio fiscal, escritura de constitución, estatutos de la empresa y 
acreditación de los poderes de la persona administradora, NIF o NIE y 
resolución/certificación del alta en el RETA de la persona cuya alta motiva 
la solicitud, autorización para obtener directamente informe de vida 
laboral o informe de vida laboral actualizado, y NIF o NIE y resolución/cer-
tificación del alta en el RETA de la persona administradora que haya 
firmado la solicitud.

2. Declaración de ayudas de MINIMIS:
Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de minimis, establecido en el 
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013), la 
persona que suscribe la presente solicitud se compromete, en el supuesto 
de haber percibido ayudas conceptuadas de minimis, en el presente 
ejercicio fiscal y en los dos anteriores, a aportar un documento firmado en el 
que relacione las ayudas obtenidas, el organismo concedente, el objeto de 
la misma y el importe concedido.

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’Ajunta-
ment de València.
La presentació de sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en esta, així com la de les relatives a l'ajuda si és concedida, a l'Ajuntament de València 
i organismes dependents, així com la resta d'organismes públics, amb fins d'estadística, avaluació i seguiment i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes 
i actuacions per a la promoció empresarial.

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. 
La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como la de los relativos a la ayuda en su caso concedida al Ayuntamiento 
de València y organismos dependientes y demás organismos públicos, con fines de estadística, evaluación y seguimiento, y para la comunicación a las personas solicitantes de los diferentes 
programas y actuaciones para la promoción empresarial.

(1) 

La documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud es presentarà en una còpia i l’original, que 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 previa compulsa.NOTA:
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