
 

    
DECLARACIÓ 

D’AJUDES MINIMIS 

A DADES DEL SOL·LICITANT 
COGNOMS I NOMS O RAÓ SOCIAL DNI / NIE / CIF 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NOMBRE I PORTA) CP 

LOCALITAT PROVINCIA TELÉFON e-mail 

B DADES DEL REPRESENTANT 
NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL TELEFON DNI / NIE 

C NOTIFICACIONS (complimentar sols si es distint al del titular) 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NOMBRE I PORTA) CP 

LOCALITAT PROVINCIA e-mail 

D DECLARACIONS RESPONSABLES 

1.El sol·licitant 
declara: 

No s’ha sol·licitat cap  altra ajuda per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda.   

Sí s’han sol·licitat  les següents ajudes per als mateixos costos subvencionables de la present ajuda:  

Organisme Convocatoria Import sol·licitat Import concedit 

       

        

        

        

2.El sol·licitant  
declara: 

No s’ha obtés cap altra ajuda de minimis pel present exercici fiscal i els tres anteriors.  

Sí s’han obtés les següents ajudes de minimis pel present exercici fiscal i els tres anteriors:  

Organisme Convocatoria 
Exercici fiscal  

concessió 
Import concedit 

        

        

        

        

Import màxim d’ajuda de minimis concedides: 200.000 € a l’exercici fiscal present, i als dos exercicis fiscales anteriors (100.000 € 
en el cas d’empreses del sector de transport per carretera). 

3. El sol·licitant es compromet a comunicar, al més prompte possible, les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la 
sol·licitud, a l'efecte del que s'estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. 

Signatura i, en el seu cas, segell.                                                                             Benissa a ____ de ________________ de 2020 
De conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals: 
 
Responsable del tractament de les seues dades: Ajuntament de Benissa (CIF: P0304100A, Plaça Portal, 1 – 03720 Benissa – Alacant), únic destinatari de la informació 
aportada voluntàriament. Finalitat del tractament de les dades: Gestionar la sol·licitud de subvenció directa a pimes per a atenuar l'impacte econòmic del COVID-19 en el 
municipi de Benissa. Temps de conservació de les dades: Durant el termini de vigència d'aquest expedient. No obstant això, les dades seran conservades amb finalitats 
d'arxiu d'interés públic o finalitats estadístiques Legitimació per al tractament de les dades: Exercici dels poders públics o competències pròpies Cessió a terceres persones: 
Les dades cedides NO seran cedides a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Benissa, llevat que hagen de ser comunicats a altres entitats públiques per imperatiu 
legal. 
 
Drets: Dret d'accés a les seues dades, sol·licitar la seua rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o sol·licitar la seua supressió. Podrà sol·licitar la limitació del tractament 
de les seues dades o, si escau, oposar-se al tractament d'aquests. Per a exercir els expressats drets podrà fer-ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Benissa 
(https://benissa.sedelectronica.es).  
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