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CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DEL PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE 
COMERCIAL I NOVES TECNOLOGIES  DEL COMERÇ DE LLÍRIA 2012 

 
Imprés de sol·licitud 

 
 A) DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom de l’empresa NIF / CIF 

Domicili CP 

Població: Província:  
Telèfon / Fax Correu electrònic 

Representant legal (cognoms i nom) NIF 

 B) MATÈRIA DE LA SUBVENCIÓ 
Línia de subvenció per a la qual sol·licita l’ajuda 

Títol del projecte de subvenció:  
ANNEX 1  C) DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El sotasignat, com a representant legal o apoderat de l’empresa sol·licitant, amb poder de 
representació suficient segons l’escriptura pública, si escau, de data            , en la seua qualitat 
de                     ,                               declara: 
• Que complix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que establix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l’article 13, d’estar al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons acredite amb els documents 
que adjunte. A més de no estar inhabilitat per a contractar amb les administracions públiques. 
Que per a l’exercici de la seua activitat disposa de les autoritzacions administratives 
preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i complix qualsevol altre requisit 
exigit per les disposicions aplicables. 
• Que sol·licitarà, si escau, els permisos i les autoritzacions necessàries per a dur a terme el 
projecte per al qual sol·licita la subvenció. 
• Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Llíria la sol·licitud o l’obtenció d’altres ajudes 
per a la mateixa finalitat. 
• Que totes les dades que figuren en esta sol·licitud, en els annexos, en la memòria tècnica i en 
la resta de documentació són certs i estan vigents. 
• Que de conformitat amb el que establix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, coneix que les dades d’esta sol·licitud passaran a 
formar part d’un fitxer informàtic responsabilitat de l’Ajuntament de Llíria, en matèria de 
concessió d’ajudes. Així mateix, coneix la possibilitat d’exercir sobre aquest fitxer els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
• Que l’actuació subvencionada no patirà en un termini de dos anys cap modificació substancial i 
que es mantindran les inversions subvencionades. 
• Que les actuacions subvencionades no vulneraran en cap cas el principi de no discriminació 
per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació 
sexual. I es facilitarà, o almenys no s’impedirà, l’accessibilitat per a les persones amb 
discapacitat. 

Firma del representant legal o apoderat i segell de l’empresa sol·licitant: 
Sr./a. 

NIF ________________________ 

A                             , de/d’             de 2012 


