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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DEL SOL·LICITANT  
DATOS DEL SOLICITANTE

 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI  (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO  (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

EMAIL

B DADES DEL REPRESENTANT  
DATOS DEL REPRESENTANTE

 COGNOMS I NOM DEL RESPRESENTANT LEGAL / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TELÈFON / TELÉFONO NIF / NIE 

EMAIL

D DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE AJUDES MINIMIS  
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS MINIMIS

  1. El sol·licitant declara: 
      El solicitante declara:

No s'ha obtingut cap altra ajuda per als mateixos costos subvencionables d'esta ajuda. 
No se ha obtenido ninguna otra ayuda para los mismos gastos subvencionables de la presente ayuda.
Sí que s'han obtingut les següents ajudes per als mateixos costos subvencionables d'esta ajuda: 
Si que se han obtenido las siguientes ayudas para los mismos gastos subvencionables de la presente ayuda:

Organisme / Organismo Convocatòria / Convocatoria Import sol·licitat 
Importe solicitado

Import concedit 
Importe concedido

  2. El sol·licitant declara: 
      El solicitante declara:

No s'ha obtingut cap altra ajuda de minimis en l'exercici fiscal actual i els dos anteriors. 
No se ha obtenido ninguna otra ayuda de minimis en el ejercicio fiscal actual y los dos anteriores.
Sí que s'han obtingut les següents ajudes de minimis en l'exercici fiscal actual i els dos anteriors: 
Sí que se han obtenido las siguientes ayudas de minimis en el ejercicio fiscal actual y los dos anteriores:

Organisme / Organismo Convocatòria / Convocatoria Exercici fiscal concessió 
Ejercicio fiscal concesión 

Import concedit 
Importe concedido

Import màxim d'ajudes de minimis concedides: 200.000 € en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors (100.000 € 
en el cas d'empreses del sector de transport per carretera). 
Importe máximo de ayudas minimis concedidas: 200.000 € en el ejercicio fiscal actual, y en los dos ejercicios fiscales anteriores 
(100.000 € en el caso de empresas del sector de transporte por carretera).

ded,

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan 
administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues 
competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant esta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALÈNCIA), tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). 
  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este 
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el 
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante ésta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14.12.1999).

Firma:
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Firma:
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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