
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD 

SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A LES 
PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I MENUDES 
EMPRESES DEL MUNICIPI DE BENISSA PER A ATENUAR 

L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 

 
A) ENTITAT SOL·LICITANT 

Cognoms i nom (persones físiques) / Raó social de l’entitat (p. jurídiques): 
 

 

N.I.F./ C.I.F. 
  

 

Representant legal p. jurídiques (Cognoms i nom): 
 

 

N.I.F. 
 

 

Telèfon: 
 

 

Domicili a efecte de notificacions 
 

 

C.P. 
 

 

Població 
 

 

Província 
 

 

Adreça electrònica  
 

 

Telèfon 
 

 

B) TIPO BENEFICIARIO 

  Persona física                           Persona jurídica i altres (CB, SC, SL, etc) 

El sotasignat DECLARA RESPONSABLEMENT que 
 
 L’activitat que desenvolupa s'ha vist afectada 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 no s'ha 
vist compensada per increment de la facturació, mitjançant un increment del volum de negoci 
en línia o telefònic de la persona sol·licitant. 
                   

 Que no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en el RD 465/2020 de 17 
de març, però han patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril de 2020, almenys 
del 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració 
de l'estat d'alarma, o en cas de no portar d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la 
reducció dels ingressos, durant el període d'alta. 

 
 

 Facturació mitjana  del semestre                                             Facturació 
Del 14/09/2019 al 13/03/2020                                   Abril 2020 
 

 Que no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en el RD 465/2020 de 17 
de març, però han patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril de 2020, entre el 
50% i el 74,99%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la 
declaració de l'estat d'alarma, o en cas de no portar d'alta els 6 mesos naturals exigits per a 
acreditar la reducció dels ingressos, durant el període d'alta. 
 
Facturació mitjana del semestre                              Facturació   

              Del 14/09/2019 al 13/03/2020                     Abril 2020         
 

C) DECLARACIONS RESPONSABLES 



El/La sotasignat DECLARA RESPONSABLEMENT que compleix amb tots i cadascun dels requisits exigits en 
les bases reguladores de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT  A LES 
PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES DEL MUNICIPI DE BENISSA PER A 
ATENUAR L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 i, en particular,  
  
- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista. 
 
- Que la persona sol·licitant no ha presentat sol·licituds per a aquesta mena d'ajudes a una altra entitat local. 
 
- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària i per a 
ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartat 2 i 3 de l'article 
13 i l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta. 
 
- Que la persona sol·licitant, en el cas de persones físiques, el 14 de març de 2020, no eren perceptores de la 
prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 
327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, 
de 30 d'octubre o en el cas de persones jurídiques, hagen cessat en la seua activitat. 
 
- Que la persona sol·licitant 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 la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de mínims 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 com més prompte millor, les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
 
- Que la persona sol·licitant 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 sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta. 
 
- Que la persona sol·licitant estiga al corrent de les seues obligacions fiscals, amb l'Ajuntament de Benissa, 
Hisenda Pública estatal i de la Seguretat Social. 

 
Al mateix temps, la persona sol·licitant es compromet a: 
 

a) Col·laborar en les actuacions de seguiment de l'Ajuntament, aportant quanta informació li siga requerida, 
així com altres de comprovació i control que foren necessàries amb la finalitat de verificar el compliment 
específic de les obligacions associades a l'ajuda. 

b) Mantenir l'activitat durant dos mesos com a mínim, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució 
de concessió de la subvenció. 

c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 
General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per 
a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa 
a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de 
Subvencions. 

d) Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 i 15 de la Llei General de Subvencions. 
 
 

D) AUTORITZACIÓ 

 
El/La sotasignat, en acollir-se a les ajudes regulades en la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES 
A DONAR SUPORT A LES PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES DEL 
MUNICIPI DE BENISSA PER A ATENUAR L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19, 
 
 
            AUTORITZA A l'Ajuntament de Benissa a la consulta interactiva dels requisits de trobar-se al corrent en 
el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (TGSS), i a la consulta de l'informe 
de vida laboral, signat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant. Quan 
la persona interessada no és la mateixa que la persona que signa la sol·licitud, haurà d'emplenar-se l'annex de 
la instància per a autoritzar la consulta de la vida laboral i estar signada per la persona interessada. 
 
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se 
de manera obligatòria la documentació acreditativa. 
 
         NO AUTORITZA 
 



E) COMPTE JUSTIFICATIU I MEMÒRIA AVALUATIVA 
 

 
Relació de factures i/o justificants de despeses 
 

Ordre 
(1) 

Data 
Factura 

Número 
Factura 

Denominació Proveïdor / Tercer CIF Proveïdor Tipus de 
Despesa (2) 

Import Sense 
IVA 

Import Iva 
Inclòs 

Data de 
pagament 

Forma de 
pagament (3) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

TOTAL   

(1) Ha de consignar-se aquest número d’ordre en la factura, document equivalent i justificant de pagament 
(2) Tipus de despesa: conforme a la Base Tercera. (Si vas a demanar gasto de capital (préstec) consulta abans amb Creama) 
(3) Transferència Bancària, domiciliació bancària, etc. No s’admetran pagaments en efectiu. 

 
Breu Memòria Avaluativa de la despesa realitzada 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
El/La sol·licitant declara la veracitat de totes les dades que consten en la present declaració i SOL·LICITA a 
l'Ajuntament de Benissa la CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A LES 
PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES DEL MUNICIPI DE BENISSA PER 
A ATENUAR L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19. Als expressats efectes s'aporta la següent 
documentació: 
 
 Documents justificatius de les despeses, factures o documents equivalents acreditatius de les 

despeses i pagaments efectivament realitzats pel beneficiari de la subvenció i que necessàriament 
hauran de correspondre al període subvencionable relacionat en el compte justificatiu. 

 
Document d'Alta a tercers en el cas de no estar donat d'alta en el sistema comptable de l'Ajuntament 
de Benissa o en cas d'haver-hi alguna variació en les dades existents (Podrà ser descarregat des de 
la seu electrònica) 
 
Declaració de mínims d'acord amb el model 
 

    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, del local de desenvolupament de l'activitat. 
c. Resolució de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional 

corresponent.  
d. Informe de Vida Laboral actualitzat 
e. Documentació justificativa de la reducció de la facturació (segons s'estableix en el punt 1f de la base 

cinquena) 

 En cas de persones jurídiques, societat civil, 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 en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat. 

c. Contracte de constitució 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 qual presenta la sol·licitud 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 sol·licitud en cas de no ser la mateixa. 

g. Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent de la persona administradora. 
h. Documentació justificativa de la reducció de la facturació (segons s’estableix en el punt 1f de la base 

cinquena). 

Firma de l’Interessat / de la 
interessada 
 

Informació relativa a la protecció de dades de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: _____________________ 
_____________________ 

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). 

 

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA 
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