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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 
COL·LECTIUS SUBJECTES A MUTUALITATS PER A FER FRONT ALS 

EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19 ANUALITAT 2022 
 

1- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / BENEFICIÀRIA AJUDA (*Imprescindible adjuntar còpia del document d’identificació) 
Cognoms i nom (persona física) DNI/NIE 

 

Raó social (persona jurídica)  NIF 

Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 
 

Número 
 

Bloc 
 

Portal 
 

Escala 
 

Planta 
 

Porta 
 

Codi postal 
 

Població 
 

Província 
 

☒ Notificació seu electrònica EATIM Jesús Pobre, 
tauler d’edictes i Base Nacional de Subvencions 

Tel. Avisos SMS Adreça de correu electrònic (avisos) 
 

 

2- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (* Emplene l’ANNEX II - AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ MITJANS ELECTRÒNICS) 
Cognoms i nom o raó social 
 

NIF/CIF/NIE/Passaport 
 

Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 
 

Número 
 

Bloc 
 

Portal 
 

Escala 
 

Planta 
 

Porta 
 

Codi postal 
 

Població 
 

Província 
 

Notificació electrònica 

☐ 

Tel. Avisos SMS 
 

Adreça de correu electrònic (avisos) 
  

  

3- DADES DE L’EMPRESA O NEGOCI (*Haurà de comptar amb la corresponent llicència municipal) 
Cognoms i nom o raó social de la persona titular (propietària) 

Cognoms i nom o raó social de la persona arrendatària 

Adreça del negoci 

Referència cadastral  

Informació del negoci  
 

    ☐ Període d’activitat del negoci INFERIOR a 6 mesos naturals (des de el dia ______ / _______ / _________)            ☐  SUPERIOR a 6 mesos naturals  

                                   

    ☐ Vaig haver de SUSPENDRE l’activitat o TANCAR l’obertura al PÚBLIC com a conseqüència                                        ☐ Vaig haver de CONTINUAR l’activitat (reducció facturació mín.             

              del RD 463/2020, 14 de març (estat d’alarma) i RDL 10/2020, 29 març i pròrrogues.                                                       50% mitjana facturació abril i maig 2020 / semestre anterior) 

 

4- DADES DE LES PERSONES ADMINISTRADORES, COMUNERES O SÒCIES (*Imprescindible adjuntar còpia dels    
                                                                                                                                                                                                                                 documents d’identificació) 

RELACIÓ AMB LA PERSONA  
BENEFICIÀRIA 

DNI-NIE NOM COGNOMS 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
La persona sol·licitant de l’ajuda declara sota la seua responsabilitat:  
 
 Que no incorre en causa de prohibició per a l’obtenció de la condició de persona beneficiària a les quals es 

refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
 Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i amb la Seguretat 

Social (TGSS), així com amb la Hisenda de l’EATIM de Jesús Pobre. 
 
  Autoritze a l’EATIM de Jesús Pobre a realitzar la comprovació telemàtica de l’esmentat compliment.  
 
 No autoritze a l’EATIM de Jesús Pobre a realitzar la comprovació telemàtica de l’esmentat compliment. (En 

aquest cas, haurà d’aportar certificats d’estar al corrent amb l’AEAT i la TGSS).  
 
 Que la persona sol·licitant ha vist reduïda la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals se sol·licita 

l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), en com a mínim el 
25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019, degut a l’impacte econòmic de la COVID19.  

 
 Per a les microempreses: declaració responsable que l'entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en 

els termes del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un 
màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d'euros. 

 
 Per a les pimes: declaració responsable que l'entitat sol·licitant té la condició de pime, en els termes del 

Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant menys de 250 
treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 50 milions d'euros, o bé amb balanç general anual 
que no excedisca de 43 milions d'euros. 

 
 Que no ha sol·licitat ni obtingut per a la mateixa finalitat cap ajuda de minimis, així com el seu compromís 

de comunicar al més prompte possible les 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. 

 
 (Alternativament a l'anterior declaració responsable). Que ha sol·licitat o obtingut per a la mateixa finalitat 

les ajudes de minimis que seguidament es detallen durant els tres últims exercicis fiscals: 
 

IMPORT ORGANISME DATA DE 
CONCESSIÓ 

RÈGIM D’AJUDES EN 
QUÈ S’EMPARA 

    
    
    
    

 
 
  Que les factures o justificants de despesa presentats no han sigut utilitzats ni s'utilitzaran per a justificar 

altres subvencions. 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

 Que no és deutora per resolució de reintegrament d'altres subvencions concedides. 
 
 Que no es troba en cap dels casos següents:  
 
1) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari. 
2) Haver sigut declarada insolvent en qualsevol procediment. 
3)   Haver sigut declarada en concurs.  
4) Estar subjecta a intervenció judicial. 
5) Haver sigut inhabilitada d’acord a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el 

període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
6) Haver sigut declarada en fallida, en concurs de creditors, insolvent fallida en qualsevol procediment o 

subjecta a intervenció judicial. 
7)  Haver iniciat expedient de quitació i espera o de suspensió de pagaments o presentada sol·licitud de fallida 

o concurs de creditors, mentre en el seu cas no siguen rehabilitats. 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

SOL·LICITA 
 

Les persones que signem més avall declarem que acceptem íntegrament les condicions de la present convocatòria 
d'ajudes. Així mateix, que les dades incorporades en aquesta instància són certes, tenint coneixement que la 
inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a aquesta 
declaració responsable, així com la no presentació que si escau es requerisca per a acreditar el compliment del 
que es declara, constitueix infracció greu o molt greu segons allò que s'ha fixat en l’article 60.1.d) de la Llei 
38/20003, del 17 de novembre, General de Subvencions, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives al fet que pertocara. De conformitat amb el declarat,  

 
 

SOL·LICITA: l'ajuda pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, per a fer front 
als efectes econòmics originats per la covid-19, anualitat 2022, i això per la major quantia que siga possible 

determinar, assumint el compromís exprés de destinar la subvenció a la finalitat prevista. 

 
 

 __________________, _____ de _________________________ de 2022 
 
                              Signatura de la persona beneficiària:                                                                          Signatura de la persona representant:  

  
Signatura de totes les persones comuneres/sòcies: 

 
 
 
 
 
 

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTS 
 

D'acord amb el que es disposa en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones 
interessades tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració. L'administració 
actuant podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que la persona interessada s’hi oposara. No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s'exigira en el marc 
de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció. Aquest Ajuntament, excepte oposició expressa per part seua, recaptarà electrònicament dades a la DGP, INSS, 
AEAT, SEPE o altres que siguen necessàries. 

 

☐   NO PRESTEM CONSENTIMENT perquè l’EATIM de Jesús Pobre obtinga de manera directa aquestes dades. En cas de denegar aquest consentiment, o en cas de no 
estar disponible la plataforma d'intermediació, la persona interessada haurà d'aportar electrònicament o presencial la documentació requerida, responent de la veracitat i 
vigència d'aquesta. 

 
 

A. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD PER TOTES LES PERSONES 
SOL·LICITANTS 
 

IMPORTANT: Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense manipular) i en cas que es requerisca hauran de presentar l’original en el Departament de Serveis 
Econòmics per al seu acarament 
 

☐ DE LA PERSONA SOL·LICITANT: DNI o NIE (per ambdós cares) o NIF   

☐ 
DE LA PERSONA REPRESENTANT en la sol·licitud: DNI o NIE (per ambdós cares). *Emplene ANNEX II_AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ MITJANS  
                                                                                                                                                        ELECTRÒNICS 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

☐ 

DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 
 
 

 Si és persona jurídica: acreditació dels poders de la persona administradora i de la que presenta la 
sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas aportarà poder de representació. 
 Certificat que acredite el domicili fiscal de la persona sol·licitant de les ajudes.  
 Certificat bancari que acredite la titularitat del compte corrent designat per a rebre l’ajuda.  
 Compte justificatiu, que contindrà els documents següents:  
● Una relació classificada de les despeses corrents de l’activitat per a la qual se sol·licita ajuda, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.  
● Original o fotocòpia fidel còpia de les factures o justificants de despesa, a les quals es referisca la relació 
classificada.  
● Justificant de pagament de les transferències o càrrecs en compte bancari de les factures presentades. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Base 3a_DOCUMENTACIÓ VALORACIÓ PER A ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD PER TOTES LES PERSONES 
SOL·LICITANTS 

CONCEPTES SUBVENCIONABLES exclusivament de l’activitat  
 

(*només s’acceptaran FACTURES - RD 1619/2012, 30 nov.): 
IMPORTS  

(*Impostos indirectes EXCLOSOS) 

☐ QUOTA D’AUTÒNOMS € 

☐ 
LLOGUER MENSUAL DEL LOCAL DE NEGOCI, haurà de figurar com a arrendatària la persona 
física/jurídica que sol·licita les ajudes € 

☐ DESPESA DE CONSULTORIA I ASSESSORIA € 

☐ DESPESA DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA I AIGUA DEL LOCAL DE NEGOCI € 

☐ DESPESES DE SERVEI DE TELEFONIA I INTERNET REFERIDES A L’ACTIVITAT € 

☐ DESPESES MENSUALS DE CONTRACTES DE SERVEIS DE SEGURETAT DEL LOCAL DE NEGOCI € 

☐ DESPESES DE CONTRACTES DE MANTENIMENT D’EQUIPS AFECTES A L’ACTIVITAT € 

☐ 

Despeses d’INTERESSOS de PRÉSTECS d’ADQUISICIÓ del local  (REBUT del préstec + 
JUSTIFICANT), haurà de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica que sol·licita 
l’ajuda. 

€ 

☐ 
PRIMES D'ASSEGURANCES DEL LOCAL DE NEGOCI I/O VEHICLE COMERCIAL afecte a l'activitat 
empresarial, haurà de figurar com a titular la persona física/jurídica que sol·licita l'ajuda. € 

☐ DESPESES DE LLOGUER DE VEHICLES COMERCIALS afectes 100% a l’activitat. € 

☐ 
DESPESES D’INTERESSOS DE PRÉSTECS D’ADQUISICIÓ DE VEHICLE COMERCIAL afectes 100% 
a l’activitat, haurà de figurar com a titular la persona física/jurídica que sol·licita l’ajuda. € 

☐ Despeses de LLOGUER de VEHICLES COMERCIALS + JUSTIFICANT (ABRIL 2020) € 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DESPESES SUBVENCIONABLES = € 

Seran subvencionables els conceptes de despeses corrents enumerades amb anterioritat, abonades en el 
període comprés entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022.       ☐  fins a 4.000 € 

 
   

B. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ACOMPANYAR PER LES SOCIETATS MERCANTILS 
 
 

☐ 

 

Si el proponent és una PERSONA JURÍDICA espanyola: ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ o MODIFICACIÓ, si escau, inscrita en el Registre 
Mercantil que li siga aplicable quan aquest requisit fora exigible conforme a la legislació mercantil que li siga aplicable.  
 
PERSONA JURÍDICA estrangera: l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'ESCRIPTURA o DOCUMENT DE CONSTITUCIÓ, 
ESTATUTS o ACTE FUNDACIONAL, en el qual consten les normes per les quals regula la seua activitat, inscrits, si escau, en el corresponent 
Registre Oficial i la seua traducció a l'idioma espanyol. 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A PIMES, 
MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES 

COL·LECTIUS SUBJECTES A 
MUTUALITATS (COVID-19)                          

Núm. ____________ 
 

☐ 

La persona que comparega i signe proposicions en nom d’una altra haurà de presentar, a més d’una còpia del DNI, APODERAMENT suficient i 
subsistent per a representar a la persona o entitat en nom de la qual actue, degudament inscrita en el Registre Mercantil.  
 

☐ 

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES incloent COOPERATIVES, EMPRESES MERCANTILS i si escau, SOCIETATS CIVILS i COMUNITATS 
DE BÉNS legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres 
o sòcies han d’estar al CORRENTE DEL PAGAMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL i donades d’ALTA EN 
EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA) i han de presentar cadascuna d’elles la corresponent autorització perquè  
l’EATIM de Jesús Pobre puga verificar aquest requisit o en defecte d’això, aportar la corresponent documentació.  

  

 
 

C. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ACOMPANYAR PER LES COMUNITATS DE BÉNS 
I SOCIETATS CIVILS 
 

☐  DE TOTES LES PERSONES COMUNERES o SÒCIES: DNI/NIF o NIE (per ambdós costats).  

☐ CONTRACTE o ESCRIPTURA de CONSTITUCIÓ. 

☐ 
Acreditació de la capacitat de REPRESENTACIÓ de la persona que signa la sol·licitud.  *Emplene l’ANNEX II _AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ 
                                                                                                                                                                                                       MITJANS ELECTRÒNICS 

☐ COMPROMÍS DE NO DISSOLUCIÓ fins que haja passat el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

☐ 

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES incloent COOPERATIVES, EMPRESES MERCANTILS i si escau SOCIETATS CIVILS i COMUNITATS 
DE BÉNS legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres 
o sòcies han d’ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL i donades d’ALTA EN 
EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA) i han de presentar la corresponent autorització perquè l’EATIM de Jesús Pobre 
puga verificar aquest requisit o bé aportar la corresponent documentació.  

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

Responsable del tractament EATIM de Jesús Pobre 

Domicili del responsable 

Adreça: plaça de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre 

CIF: P0300034F 

Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es 

Telèfon:  965756611 

Delegat de protecció de dades 
Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 

 Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es 
 Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Murtera, 1. 03749 Jesús Pobre 

Finalitats 
Les finalitats d'aquest tractament és la sol·licitud d'ajudes a pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a 
mutualitats per a fer front als efectes originats per la COVID-19 

Conservació de les dades 
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments 
aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública. 

Legitimació / Bases jurídiques 
Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable 
del tractament. 

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim 

 

D. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ACOMPANYAR PER LES COOPERATIVES 
 

☐  DE TOTES LES PERSONES ADMINISTRADORES de la Cooperativa: DNI/NIF o NIE (per ambdós cares)  

☐ ESCRIPTURA PÚBLICA de CONSTITUCIÓ de la societat inscrita en el Registre corresponent.  

☐ ESTATUTS de la Cooperativa.  

☐ 
Acreditació de la capacitat de REPRESENTACIÓ de la persona que signa la sol·licitud *Emplene l’ANNEX II _AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ 
                                                                                                                                                                                                     MITJANS ELECTRÒNICS 

☐ 

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES incloent COOPERATIVES, EMPRESES MERCANTILS i si escau SOCIETATS CIVILS i COMUNITATS 
DE BÉNS legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres 
o sòcies han d’ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL i donades d’ALTA EN 
EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA) i han de presentar la corresponent autorització perquè l’EATIM de Jesús Pobre 
puga verificar aquest requisit o bé aportar la corresponent documentació. 
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local. 

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre  

RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 

Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions en l’EATIM de Jesús Pobre (BOP núm. 113 - 01/06/2014) 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i per consentiment exprés de les persones sol·licitants.  

Bases Reguladores i Convocatòria de la concessió Ajudes a pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a 
mutualitats per a fer front als efectes originats per la COVID-19.  

Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel 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) 

Destinataris de les seues dades 

Les seues dades es comunicaran a les unitats de l'Ajuntament competents en la matèria sobre la qual verse la seua 
comunicació i no podran ser cedides a terceres persones alienes a l'Ajuntament excepte en els casos previstos en la 
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.  

Podran ser objecte de publicació en el BOP d'Alacant, en el tauler d'edictes de l’EATIM de Jesús Pobre, en la pàgina web 
municipal o en la Base de dades Nacional de Subvencions. La publicació en els diferents mitjans electrònics municipals 
serà bloquejada o cancel·lada quan haja finalitzat el termini de publicitat de l'acte administratiu corresponent. 

Drets 

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en l’EATIM de Jesús Pobre estan tractant dades personals que 
els concernisquen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar 
la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no 
siguen necessàries per a la finalitat que van ser recollides.  
 
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de dades, i en 
aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També per motius relacionats amb la 
seua situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seues dades. El responsable del 
tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 
Així mateix, té dret a retirar el consentiment atorgat, i en aquest cas serà efectiu des del moment en el qual el sol·licite, 
sense tindre efectes retroactius, i dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
D'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment 
prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l'autoritat de control per a reclamar els seus drets. 
Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’EATIM de Jesús Pobre, registre d'entrada, plaça de la 
Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre, indicant “Responsable de Protecció de Dades”. 
 

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant correu ordinari o electrònic, dirigit al responsable del tractament en la forma 
establida en aquest mateix document en l'epígraf “domicili del responsable”. 
 
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté 
pot triar entre aquestes dues opcions: 
(1). Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). 
(2). Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de manera telemàtica, per a 
això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu número. En 
cas d'indisponibilitat dels serveis telemàtics, haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat. 

 
 

RELACIÓ DE FACTURES QUE S’ADJUNTEN (AMB ELS SEUS JUSTIFICANTS CORRESPONENTS)  
 

DATA FRA. o 
PERÍODE facturació 

Núm. 
FACTURA 

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA IMPORT PAGAT 
(Impostos EXCLOSOS) 
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