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IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

IDE I 004.2 V

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ ENTITAT
Nom i cognoms o raó social

CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Cognoms

Nom

NIF
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DECLARACIÓ

Que totes les ajudes públiques o d’ens privats finançades a càrrec de pressupostos públics rebudes en els últims tres anys, l’import de
les quals és inferior a 200.000 €, són les citades tot seguit:
Organisme

Convocatòria

Data d'aprovació

Import aprovat

Import rebut

Data recepció

L’entitat es compromet a comunicar les altres sol·licituds que presente davant de qualsevol organisme públic o ens privat durant l’any
actual, i també les ajudes que li siguen concedides.

FIRMA

Alzira,

de

de 20

IDE I 004.2 V – Rev.1 - 20131007
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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Cognoms

Nom

NIF

DECLARACIÓ

Que totes les ajudes públiques o d’ens privats finançades a càrrec de pressupostos públics rebudes en els últims tres anys, l’import de
les quals és inferior a 200.000 €, són les citades tot seguit:
Organisme

Convocatòria

Data d'aprovació

Import aprovat

Import rebut

Data recepció

L’entitat es compromet a comunicar les altres sol·licituds que presente davant de qualsevol organisme públic o ens privat durant l’any
actual, i també les ajudes que li siguen concedides.

FIRMA

Alzira,

de

de 20
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

