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DECLARACIO RESPONSABLE
DECLARACIONS
RESPONSABL
s’ha sol·licitat cap altra
altr ajuda per als mateixos costos subvencionables de la prese
present ajuda.

Cumplisc amb les obligacions establertes a l'artícle 10 i reunisc els requisits exigits en les BASES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE L’ECONÒMIC
QUE EL COVID- 19 ESTÀ SUPOSANT A PYMES, MICROPYMES, MENUTS EMPRESARIS AUTÒNOMS
I PROFESSIONALS D’ALCALALÍ. Anualitat 2022 (BOP nº 141 de 27 de juliol de 2022)

s’han obtés cap altra juda de

pel present exercici fiscal i els dos anterio .

s’han obtés les següe s ajudes de

ant iors:

Exe ici fiscal
co cessió

I, per a que conste als efectes oportuns signe la present, en Alcalalí a --------------------de -------------------------- de 2021

Signatura i, en el seu cas, segell.
concedid : 200.000 € a l’exercici fiscal present, i als dos exer cis fiscales anteriors (100.000 €
cas d’empreses del sector de transport er carretera).

Pedreguer,

de Maig de 2020

AJUNTAMENT D'ALCALALÍ
Les dades que ens faciliteu seran incloses
Pedreguer,
la finalitdel del
gestionar
peticions
incloses en
en uunnfitxer
la finalitat
qualqual
és és
gestionar
les les
peticions
fitxertitularitat
titularitatdedel’Ajuntament
l’Ajuntamentded'Alcalalí,
manifestades en el present document. Així mateix, vos informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les
entitats publiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons
Llei. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i, sí és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI, Passaport, NIE o un altre document
d’identificació
de dreguer,
C/ Ajuntament,
Pedreguer
d’identificació equivalent, dirigida a l’Ajuntament d'Alcalalí,
C/ Major,
10 - 037287,Alcalalí
- www.alcalali.es

