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Subvencions i ajudes Ajuda 

Reactiva Pego II

A) Dades sol·licitant
NOM I COGNOMS DNI

DIRECCIÓ CP MUNICIPI

TELÈFON MÒBIL EMAIL

B) Dades de  l'empresa
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL DNI/CIF

DENOMINACIÓ COMERCIAL DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

DIRECCIÓ A PEGO. CP

03780

MUNICIPI

PEGO
TELÈFON MÒBIL EMAIL

C) Documentació a aportar  amb  la sol·licitud

DNI per les dues cares o NIE acompanyat de passaport i 
per les empreses el seu CIF.

Certificat acreditatiu de la situació actual d'alta en la 
Seguretat Social o Mútua professional.

Acreditació de  els poders de  la persona 
administradora de l'empresa

Informe actualitzat de Vida laboral de la persona
treballadora autònoma, societària, comunera o 
col·laboradora.

Certificat actualitzat de Situació Censal
En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar
mitjançant representant, s'aportarà formulari relatiu en 
la representació.

Justificació de despeses  enumerades en la taula 
annexa

Fitxa de manteniment de tercers o certificat de Banca 
electrònica del número de compte bancari.

D) Compte bancari:

IBAN

E) Declaració d'altres ajudes sotmeses a minimis
No s'ha sol·licitat o obtingut cap ajuda econòmica o subvenció d'altres entitats públiques o privades per al  exercici 2021 per a 
la mateixa  finalitat.
Es  ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes econòmiques o subvencions d'altres  entitats públiques o privades per al 
present exercici 2021, i els dos anteriors, per a la mateixa  finalitat.

Organisme Convocatòria
Data

aprovació
Import

aprovat
Import
rebut

NOTA: L'import màxim d'ajuda de minimis concedides: 200.000 € en l'exercici fiscal present, i en els dos exercicis 
fiscals anteriors (100.000 € en el cas d'empreses  del sector de transport  per carretera)..

F) Declare sota la meua responsabilitat:

• Que la persona sol·licitant és persona autònoma, micropime, un altre col·lectiu subjecte a mutualitat, o petita empresa

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL DEL TITULAR COMPTE DNI /CIF TITULAR COMPTE



de les definides per l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea de 17 de juny de 2014, que 
està legalment constituïda en el moment de presentació d'aquesta sol·licitud, i que exerceix una activitat empresarial o 
comercial en l'àmbit territorial del municipi de Pego.

• Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com es compromet a la conservació
dels originals durant el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LLEI 38/2003, de 17 de novembre
General de Subvencions.

• Que l'activitat econòmica desenvolupada ha vist reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es
vaja a sol·licitar l'ajuda (que estan compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el
25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.

• Que les despeses i justificants de pagament presentats en la Taula Justificativa no han sigut presentats per a l'obtenció
d'altres ajudes públiques.

• Assumir el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

• Que 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 es compromet a declarar les ajudes de minimis 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 si
escau, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

• Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica
no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei General de
Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei.

• No estar incurs 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 referent als apartats 2 i 3 de l'article 13.

• Que es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides per
l'article 14 de la Llei General de Subvencions, i del punt 11 d'aquestes bases.

Les dades per Vostè facilitats seran tractats pel Ajuntament de Pego , en qualitat de 
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels 
assumptes concernents a ajudes  i subvencions en  l'exercici de  les funcions pròpies 
que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de  la 
petició instada en  el present document.

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, 
Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre 
d'Entrada de l'Ajuntament : Plaça de l’Ajuntament, 1, 03780 - Pego (Alacant)

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,
podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Té disponible més informació del tractament de les seues dades en: http://www.pego.org/avis-legal.html

G) TAULA JUSTIFICACIÓ DE DESPESES  (Enumerar despeses i aportar justificants)
Núm DESCRIPCIÓ IMPORT (€) SENSE IVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

FECHA SOLICITUD

FIRMA SOLICITANTE / SELLO EMPRESA
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